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TŘIPRIMÁTOR!ZVOU CYKLISTY NA SPOLEČNOUVYJIZDKU
V Olomouci, 30. 8. 2019

Originální akci vyvrcholí letošní Evropský týden mobily na střední Moravě. V sobotu 21.
záři vyrazí tři skupiny cyklistů z Olomouce, Přerova a Prostějova, aby se po předem
připravených trasách dostaly na místo setkáni na faře v Dubu nad Moravou. V každé ze
tři skupin bude primátor příslušného města a libovolní další zájemci z řad veřejnosti.
Takzvaná hvězdicová cyklojízda, do které se zapojí primátor Olomouce Mirek Zbánek,
primátor Přerova Petr Měřinský a prostějovský primátor František Jura, by měla veřejnosti
ukázat, že střední Morava cyklistům nabízí příznivé podminky pro cestováni na kolech.
"Hlavním smyslem společné cyklojízdyje především inspirovat lidi k tomu, aby se snažili

co nejčastěji používat jízdní kolo na místo automobilu. Formu hvězdicové cyklojizdy se
setkáním v pomyslném středu našeho trojměstí jsme zvolili proto, abychom ukázali, že

jde o nášspolečný zájem," komentoval plán olomoucký primátor Mirek Žbánek.

V Olomouci je setkání účastníků cyklojízdy naplánovánona sobotu 21 zařTna 9 hodina
před budovou radnice. Z Olomouce povede trasa přes (Kožuěany, .Blatec .a. Charváty*
Detailní program velké sobotní jízdy najdete na stránce www.sDokoiena.olomouc. eu a na
facebookovéstránce Spokojená Olomouc.

Hvězdicová cyklojizda Je součásti Evropského týdne mobility. Ten se koná už od
pondělí 16. záři, přičemž v Olomouci jsou letos veškeré jeho aktivity soustředěny na
náměstí Republiky. To bude mimochodem po celý týden vyhrazeno jen pěším a

cyklistům. Kromě výuky dopravního chováni, debat o udržitelnosti dopravy či diskuzi o
využiti veřejných prostranstvi ve městě se zde budou odehrávat například i koncerty a
soutěže. Program najdete rovněž na webu www. sDokoiena. olomouc. eu a na příslušné
facebookové stránce.

Mař

Michal Foita

mediální servis

mobil: 733 117472
tel. : 585513341
email: nnichgl. folta@olomouc. eu
www.olomouc eu

Magistrátměsta Olomouce
Oddělení mediální komunikace
Horní náměstí - radnice
779 11 Olomouc

