
16
. – 22. 9. 2014

Program 
Evropského týdne mobility 2014

16. 9. Vlakotramvaj

17. 9.
 Den dopravní výchovy pro chodce 
a cyklisty

18. 9.
Slavnostní otevření cyklistické stezky 
Zbraslav – Jarov (most Závodu míru)

19. – 21. 9.
 Prezentace aktivit hl. m. Prahy 
a partnerů v oblasti dopravy 
a životního prostředí (Václavské nám.)

20. 9.
Den otevřených dveří 
Dopravního podniku hl. m. Prahy

21. 9. Den bez aut (Václavské nám.)

21. 9. – 22. 9. Muzeum MHD, vstup zdarma

22. 9. Den cyklistiky a MHD

Více informací na 

www.praha.eu



16. 9.
Vlakotramvaj
Vlakotramvaje z Prahy do Regionu. 
Kdy a kam vyrazí? Co je pro to 
potřeba udělat a co tomu vlastně 
brání? Přijďte se svézt zvláštní 
tramvají na téma vlakotramvaje 
v Praze a okolí. Diskutujte 
s odborníky o připravovaných 
trasách a o zkušenostech 
ze zahraničí. Podaří se tramvaji 
s cestujícími vyrazit na železniční 
koleje? Tramvaj to rozhodně zkusí, 
buďte u toho. 

Trasa tam: 
Václavské náměstí - Myslíkova 
- Anděl - Sídliště Řepy
Odjezdy z Václavského náměstí 
směr Sídliště Řepy: 
13:00, 15:00, 17:00 

Trasa zpět: Sídliště Řepy - Anděl 
- Národní divadlo - Staroměstská - 
Náměstí Republiky 
- Václavské náměstí
Odjezdy ze Sídliště Řepy: 
14:17, 16:17, 18:17

Více informací na www.ropid.cz

17. 9.
Den dopravní výchovy 
pro chodce a cyklisty 
9.00 – 17.00 hod.,
Dětské dopravní hřiště při Muzeu 
Policie ČR, Ke Karlovu 1, Praha 2

Program:
• dopravně výchovné soutěže   

pro děti zaměřené na chodce   
a cyklisty

• testy pro dětské i dospělé cyklisty
• jízda zručnosti 
• poradna pro cyklisty
• možnost jízdy na vypůjčených 

kolech po dětském dopravním 
hřišti 

• tři dětská divadelní představení 
„Pohádkový semafor“   
v sále Muzea policie
(9.00, 10.30, 14.00 hod.)

* Dětská dopravní hřiště v Praze 3, 
6 a 8 - volný vstup pro veřejnost 
v odpoledních hodinách

18. 9.
Slavnostní otevření 
cyklistické stezky 
Zbraslav – Jarov (1. etapa) 
10.00 – 12.00 hod., 
most Závodu míru, Zbraslav 

Projeďte se po nové cyklotrase 
propojující Prahu se Středočeským 
krajem, jež se otevírá v rámci 
1. etapy výstavby. Na každého 
cyklistu čeká přehledná mapa.

Program:
• BESIP Team Praha
• Prezentace první pomoci 
• Výstava Praha cyklistická

19. – 21. 9. 
Prezentace aktivit 
hl. m. Prahy a partnerů 
v oblasti dopravy 
a životního prostředí
10.00 – 18.00 hod., 
dolní část Václavského nám.

Máte možnost navštívit informační 
stánky zabývající se cyklistikou, 
živ. prostředím, bezpečností 
silničního provozu a problematikou 
bezbariérových přístupů pro 
osoby se sníženou pohyblivostí. 
Prezentovány budou i aktivity 
externích partnerů města – kromě 
výše uvedených také bikesharing, 
carsharing, vozidla s alternativními 
pohony (elektromobily, hybridní 
vozidla, vozidla na CNG) a jiné.

Zábavný program pro děti 
i dospělé:
• Hry a soutěže
• Skákací hrad
• Cyklodráha
• Elektrovozítka
• Jízdy zručnosti 

Dne 21. 9. 2014 ve 14.00 hod. 
a v 15.00 hod. se můžete těšit 
na módní přehlídku moderního 
a historického cyklooblečení, 
doplňků a jízdních kol. 

20. 9.  

Den otevřených dveří 
Dopravního podniku 
hl. m. Prahy 
10.00 – 16.00 hod., 
depo Kačerov, garáž Kačerov, 
vozovna Pankrác

21. 9.
Den bez aut 
10.00 – 18.00 hod., 
horní část Václavského nám.

Připojte se do programu 
bezpečnosti silničního provozu, 
který představí BESIP Team Praha.

Program:
• BESIPBUS – mobilní interaktivní 

učebna 
• Cyklojízdy – jízda zručnosti
• První pomoc vč. resuscitační 

figuríny 
• Alkobrýle – překážková dráha 
• Znalost dopravních značek
• Viditelnost chodců
• Výstavka dětských autosedaček  

s trenažérem pro nácvik poutání 
do sedačky

• Dopravní hřiště pro předškoláky
• Otočný simulátor autonehody

21. 9. – 22. 9.
Muzeum MHD 
9.00 – 17.00 hod., 
Vozovna Střešovice, Patočkova 4, 
Praha 6

V těchto dnech je pro návštěvníky 
muzea vstup zdarma.  

22. 9. 
Den cyklistiky a MHD 
8.00 – 18.00 hod., 
cyklostezka u Vyšehradské skály
  
Dojeďte si od 8.00 do 10.00 hod. 
na kole pro snídani na Podolské 
nábřeží. Od 10.00 hod. pro vás 
bude mít BESIP Team Praha 
připraven pestrý program včetně 
drobného občerstvení.

NAŠE ULICE, NAŠE VOLBA      16. – 22. 9. 2014

Program


