Zpravodaj ECČB září 2019
Den čisté mobility na náplavce v Českých
Budějovicích
Dopoledne pro školy, odpoledne pro všechny! Pokud
ve čtvrtek 19. září dorazíte mezi 9. a 18. hodinou na
náplavku u Dlouhého mostu v Českých Budějovicích,
čeká vás bohatý program, jehož hlavním motem
bude bezpečnost a čistota silničního provozu. Těšit
se můžete na testovací jízdy na elektrokolech,
elektrokoloběžkách a v elektromobilu, na zásady
první pomoci v podání Českého červeného kříže a
Vodní záchranné služby, trenažéry a optomestristy
od BESIPU, recyklaci s Elektrowinem, hry a soutěže
na stáncích městské policie, Evropského regionu
Dunaj-Vltava,
Europe
Direct,
RADAMBUKu,
Mateřského centra Máj, Vezemti.to a řady dalších.
Partnerem akce je Klimabündnis OÖ, vozový park a
elektromobil Tesla model S pro testovací jízdy
s řidičem zapůjčí společnost E.ON, hornorakouský
Radl-Salon nabídne projížďku na kuriózních jízdních
kolech, odměny pro děti poskytne Zdravotní
pojišťovna ministerstva vnitra ČR a Centropen.

Beseda o cyklistice v Café Deník
V 15 hodin dorazí do Café Deník (hřiště Bosonoha)
redaktor Deníku a zástupce CykloBudějovice. Přijďte
si s nimi popovídat o cyklistice v krajském městě.
Vstup na hřiště je pro účastníky besedy zdarma.

Autogramiáda Martin Carev
Od 15:30 hod. bude na náplavce
probíhat autogramiáda youtubera
Martina Careva, pokud jste jeho
fanoušky, přijďte se s ním
pozdravit. Jestliže vám tento čas
nevyhovuje,
pak
nezoufejte,
Martin přislíbil účast na Dni čisté
mobility od 13 do 18 hodin.

Cyklojízda
V 16 hodin odstartuje z náplavky cyklojízda, kterou
organizuje CykloBudějovice. Bude se jednat o
nenáročnou trasu dlouhou 5,8 km, vhodnou pro malé
i velké, zapojte se!

Svačina pro cyklisty
Jezdíte kolem náplavky do práce či do školy na kole?
Udělejte si na náplavce malou přestávku, odpočiňte
si a dobijte energii – odměníme vás lehkou zdravou
svačinkou!

Blesková soutěž o let balónem
V 17 hodin proběhne v případě
blesková soutěž o let balónem.
z náplavky hned odletí! Pokud
povětrnostní podmínky, fungoval
pro děti i balónový výtah.

příznivého počasí
Ten, kdo vyhraje,
by byly příznivé
by v průběhu dne

Autobusem zdarma na Den mobility do
Welsu
Každý rok na přelomu února a března s námi můžete
navštívit Veletrh úspor energie (Energiesparmesse)
v hornorakouském Welsu. Letos ale vyrazíme do
Welsu i na podzim, a to na Den mobility. Kromě
nabídky místních subjektů působících v oblasti
ekologické dopravy si můžete prohlédnout i malebné
centrum města, vyšplhat na rozhlednu nebo zajít do
městské ZOO. Zájezd je zdarma, autobus odjíždí od
Železniční polikliniky v Nádražní ulici v Českých
Budějovicích v sobotu 21. 9. v 8 hodin, plánovaný
návrat je kolem 18. hodiny. Akce je bezplatná,
nezapomeňte na cestovní pojištění, a pokud zájezd
pojmete jako rodinný výlet, doporučujeme s dětmi
navštívit science centre Welios (Zde se platí
vstupné). Na zájezd se můžete přihlásit na
isabela@eccb.cz.
Den čisté mobility a zájezd na Den mobility ve Welsu pořádáme
v rámci projektu Udržitelná mobilita pro všechny – v JČK a v
Horním Rakousku, KPF – 01 – 178, financovaného Fondem
malých projektů, Den čisté mobility je spolufinancován Statutárním
městem České Budějovice.. Projekt je realizován ve spolupráci s
Klimabündnis OÖ.

Obě akce jsou bezplatné a všichni jsou srdečně zváni!

Kurz Energetický specialista s oprávněním
ke zpracování „PENB“
Ve dnech 3. a 4. října proběhne v Českých
Budějovicích Kurz Energetický specialista s
oprávněním ke zpracování „PENB“ Přihlásit se
můžete zde.

