støeda 1. záøí – spuštìní registrace, øíjnová výzva zamìøená
na motivaci lidí k èastìjšímu pohybu po vlastních nohou
(chùze, bìh, nordicwalking). Více na www.desettisickroku.cz
6. záøí – 1. øíjna – výzva „pro dìti“ mateøských škol, aby
v mìsíci záøí vyuily pro cestu do školky udritelnou
formu dopravy. Podpora zdravého pohybu.

PRO DOSPĚLÉ

ètvrtek 16. záøí v 13.30 hodin – v 10. patøe radnice
støeda 22. záøí v 13.30 hodin – Vlèovjan – Vlèovice
– pøednáška pro širokou veøejnost.

Senior v dopravě

PRO MŠ

Do školičky pěšky,
na koloběžce
či na kole

Minizátopek

ètvrtek 16. záøí od 9 hodin – høištì ZŠ Emila Zátopka
tradièní štafetový bìh 10èlenných týmù dìtí z mateøských škol.

PRO VŠECHNY

10 000 kroků

CykloJÍZDA
Zdravých měst

pátek 17. záøí v 15 hodin – start: Kopøivnice, Sad E. Beneše,
pøes obce Závišice a Rybí. Mezizastávka: Nový Jièín – staré
vlakové nádraí, Cíl: Hostašovice – Zrzávky.
Ve spolupráci s Lašskou bránou Beskyd, BESIP, AGEL NJ.

PRO VŠECHNY

PRO VŠECHNY

Do práce
na kole

støeda 1. záøí – spuštìní registrace pro jednotlivce – zdarma,
kampaò zamìøená na udritelnou dopravu/pøepravu do práce.
Termín výzvy: pondìlí 13. záøí a nedìle 26. záøí, akce na podporu fyzické
i psychické kondice zamìstnancù s ohledem na ivotní prostøedí
i infrastrukturu mìsta, ve kterém ijeme èi pracujeme.

PRO DĚTI

PRO DOSPĚLÉ

16.–22. ZÁŘÍ

Farmářský trh

PRO ZŠ
PRO VŠECHNY

Centrum PĚTKA
na dlani

Běh rodným
krajem Emila
Zátopka

PRO MÚ

Zátopkova pětka a desítka

PRO VŠECHNY

pátek 17. záøí od 9 hodin – Sad E. Beneše
– trh zamìøený na produkty regionálních producentù.
pátek 17. záøí od 9 hodin – Stadion
Emila Zátopka, tradièní štafetový
bìh dìtí ze základních škol.

pátek 17. záøí od 9 hodin – Centrum Pìtka – spoleèná akce
pìti organizací pùsobících „pod jednou støechou“.
Parkour, kreativní dílny, jarmark, pískohrátky, hravé ètení…
sobota 18. záøí od 7.45 hodin – pøed ZŠ dr. Milady Horákové
– pøed radnicí – Bìh dìtí: startovné 20 Kè, Lidový bìh: start zdarma,
Start hlavního závodu dospìlých – tradièního pùlmaratonu
z Kopøivnice do Ronova pod Radhoštìm – v 11 hodin.

Na úřad bez auta

úterý 22. záøí – výzva pro zamìstnance MÚ Kopøivnice,
ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a mìsty v kraji
realizujícími kampaò týden mobility a den bez aut.

