
 

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 

„NAŠE ULICE, NAŠE VOLBA“ 

 

16. -  22. 9.  2014 

NAŠE ULICE, NAŠE VOLBA
výtvarná soutěž pro žáky 1. tříd základních škol (DDM Velké Meziříčí) 

SOUTĚŽ  „PO STOPÁCH DETEKTIVA“
Soutěž pro žáky ZŠ. Letošní téma je „Naše ulice, naše volba. Děti se společně s rodiči mohou vydat na cestu detektiva, který může vyluštit 

záhadnou tajenku.  Pokud budou pečlivě plnit jednotlivé úkoly, mohou se i něco málo dozvědět o historii našeho města. Pro 5 úspěšných řešitelů 

z každé školy je na Ostrůvku připravena odměna, kterou si mohou vyzvednout v pracovních dnech od 7.00 do 16.00 do konce října. (Chaloupky 

o.p.s., pracoviště Velké Meziříčí) 

Pondělí 15. 9. 2014  

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „ŽIVOT NA KOLECH“  

představení pro děti MŠ, rodiny s dětmi a širokou veřejnost kolech. Začátek v 9.30  hod. (Kopretina  - centrum pro rodiče s dětmi, pobočka Velké 

Meziříčí) 

Úterý 16.9.2014  

VÝTVARNÁ DÍLNA PRO RODIČE S DĚTMI  

výroba autíčka z recyklovatelných materiálů. Akce probíhá od 8.00 – 13.00 hod. (Kopretina  - centrum pro rodiče s dětmi, pobočka Velké 

Meziříčí) 

Středa 17.9.2014 

BESEDA S PSYCHOLOGEM, GRAFOLOGEM A PSYCHOTERAPEUTEM MGR. LUBOŠEM NOVOTNÝM
Začátek 9.00 hod. (Kopretina  - centrum pro rodiče s dětmi, pobočka Velké Meziříčí) 

Čtvrtek 18.9.2014 

BESEDA S HASIČI, UKÁZKA VÝJEZDOVÉHO HASIČSKÉHO VOZU A VYBAVENÍ
Akce probíhá od 15.00 – 18.00 hod.. Beseda proběhne v prostorách zahrady a přilehlé komunikace.  (Kopretina  - centrum pro rodiče s dětmi, 

pobočka Velké Meziříčí) Evropský den bez aut „ Ve městě bez aut!“ 

NAŠE ULICE, NAŠE VOLBA
Soutěž pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ. Akce se koná od  8.30 – 10.00 hod. (DDM Velké Meziříčí ve spolupráci s J-clubem Velké Meziříčí). Soutěž 

proběhne v Luteránském Gymnáziu. 

Neděle  21.9.2014 

ZA KRÁSAMI VELKOMEZIŘÍČSKA
Cyklovýlet , se kterým se vydáte do vzdálených koutů Velkomeziříčska.  

Z vlakového nádraží je odjezd v 10.16 hod. do Kojatína. Zdatnější cykloborci mohou jet samozřejmě na kole a připojit se v 10.46 na vlakové 

zastávce v Kojatíne. Navštívíte nedaleký zatopený lom, pyšelskou kapličku na Stráži a prohlédnete si místní tvrz. Poté se vydáte do Vanče. Zde 

Vás čeká stoupání a to do Kamenné. Odtud sjedete přes Klementice k řece Oslavě a Nesměřským údolím se vrátíte zpět. Trasa je dlouhá 

přibližně 27 km. S sebou 50,-- Kč na jízdné.  

(Chaloupky o.p.s., pracoviště Velké Meziříčí) 

K účasti na celé akci byli přizvání tito partneři: Městská policie Velké Meziříčí, Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí, Kopretina – 

centrum pro rodiče s dětmi Velké Meziříčí, Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí, Chaloupky o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další 

vzdělávání a Město Velké Meziříčí. 

O podpisu Charty 2014 – Evropský týden mobility probíhajícím ve dnech 16. - 22.9.2014, rozhodla Rada města kladně na svém zasedání 

dne 20.8.2014.  

 

 

 

 

 

Ve čtvrtek 18.9.2014  v době od 8.00 – 17.00 hod.  bude uzavřena část ulice Ostrůvek (asi 100 m) před budovou Kopretiny – centrum pro 

rodiče s dětmi a Chaloupky o. p. s. Velké Meziříčí 

Akce proběhne za finanční podpory Krajského úřadu Kraje Vysočina. 

 


