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Program:
CYKLOVÝSTAVA „MĚSTO V POHYBU“ - ve spolupráci se sdružením Auto*Mat přinášíme cyklovýstavu "Město
v pohybu" velvyslanectví Dánského království v Praze. Čtyřletou dokumentaci cyklistické kultury v Kodani
zachytil Mikael Colville-Andersen.
Masarykovo náměstí, 2. polovina září

Čtvrtek 17. Září

Úterý 22. září

AUTONAPŮL - první český carsharing (sdílení aut)
www.autonapul.cz
KMOTRA REVIVAL na Terminálu + dotazníková
anketa k dopravě a změně klimatu
terminál hromadné dopravy / 13.00 - 17.00 hodin / Civitas per
populi

DEN BEZ AUT SE ZVÝHODNĚNOU MHD - cestující po
prokázání platným řidičským průkazem mohou použít
vozidla MHD po celý den zdarma - při využití této možnosti
zvolí cestující k nástupu do vozu MHD vždy přední dveře
a řidiči vozu MHD se prokážou místo jízdního dokladu
svým řidičským průkazem.

PŘEDNÁŠKA v Salonu Královéhradeckém
(Gočárova 761/20) na téma "Šetrnou dopravou
k adaptaci na změnu klimatu" Ing. Pavel Skládaný
(Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.)

MHD U GRANDU - statická ukázka elektrobusu SOR
EBN 11 - poslední novinky projektu elektromobility
DPmHK a cestující zde získají informace o možnostech
hradecké MHD.

Královéhradecký salon / 18.00 - 20.00 hodin / Civitas per
populi

tř. ČSA a Palackého ulice / 13.00 -17.00 hodin / Dopravní podnik
města HK

Neděle 20. září
Sousedské setkání ZABER HRADEC! v rámci akce
ZAŽÍT MĚSTO JINAK, kontrapunkt, z. s. - sousedské
setkání, dílny, hudba, literatura, bleší trh, domácí
dobroty…

"KOLA JINAK" - nákladní jízdní kola, choppery, cruisery
a další speciály členů hradecké cyklokomunity. Přijďte si
prohlédnout zajímavé stroje, něco se o nich dovědět,
případně si některé vyzkoušet. Může být i cyklojízda.

Palackého ulice „U Grandu“/ 14.00-18.00 hodin/
www.zaberhradec.cz

tř. ČSA a Palackého ulice / 13.00 - 17.00 hodin / CargoBikes,
Rekola

16.,17., 18. a 21. září
Promítání ekologických filmů pro základní a střední
školy v Hradci Králové
Bio Central / Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ),
východočeská pobočka

ZMĚNA V PROGRAMU VYHRAZENA

PIANKA (folkrockové kytarové duo) + ANKETA k řešení
prostoru „U Grandu“
tř. ČSA a Palackého ulice / 13.00 - 17.00 hodin / Civitas per populi

