
12.9. Pražské Cyklozvonění - spanilá “hvězdicová” jízda na kolech pro celé rodiny z 8 směrů 
na smíchovskou náplavku 
 
http://www.cyklozvoneni.cz/ 
 
Oslavy 140 let dopravního podnik - přednášky z historie MHD v Království železnic Stroupežnického 
23, Praha 5: 
10:30 Na počátku byla koňka 
14:30 Jak je řízena MHD současnosti (dispečinky, řídící systémy) 
 
http://www.mhd140.cz/ 
 
13.9.  
11:00 InDust3 - Urban Cycling Festival - Coffee Ride 2015 aneb na kole po pražské kavárně 
z Jiřího z Poděbrad 
 
https://www.facebook.com/events/1484490458517973/ 
 
 
15.9. 15:00 Oslavy 140 let dopravního podnik - zahájení výstavy tramvaje v Evropě ve vestibulu 
stanice metra B Florenc 
 
http://www.mhd140.cz/ 
 
 
Oficiální začátek evropského týdne mobility 2015 
http://etm2015.praha.eu/ 
www.dotherightmix.eu 
 
---------------------------------------- 
16.9.  
 
10:00 -19:00 Zažít MHD jinak na Smíchovském nádraží, pořádá ROPID - Regionální 
organizátor pražské integrované dopravy 
(https://www.facebook.com/events/495135597311422/) 
 
9:00 - 17:00  Den dopravní výchovy pro malé cyklisty - Muzeum Policie ČR, Ke Karlovu 1, Praha 2, 
pořádá Technická správa komunikací (TSK) 
 
 
17.9. 18:00 Záříjová cyklojízda z náměstí Jiřího z Poděbrad do Bajkazylu 
 
https://www.facebook.com/events/441167812756484/ 
  
 
18.9.  
 
Velká mezigenerační cyklojízda 
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9:30 start v Centrálním parku na Pankráci, Praha 4 - dojezd cca 10:30 do Přístav 18600 na P8 
11:30 start Rohanský ostrov Přístav 18600 - dojezd cca 12:30 do Centrálního parku na Pankráci na 
P4 
 
pořádají Pražské matky, Auto*Mat a Elpida 
 
https://www.facebook.com/events/473746562803457/ 
 
 
15:00 - 19:00 Sousedská slavnost v okolí ZŠ Nepomucká na Praze 5 v Košířích, v rámci projektu 
Bezpečné cesty do škol pořádají Pražské matky 
 
 
 
19.9. Zažít město jinak 2015 - pouliční sousedské slavnosti ve vaší režii na 61 místech po celé Praze; 
koordinuje Auto*Mat 
 www.zazitmestojinak.cz 
 
20.9.  
 
9:00-11:00 Oslavy 140 let dopravního podnikuu - Výstava historických tramvají na Smetanově nábřeží  
11:00 Oslavy 140 let Dopravního podniku - Historický tramvajový průvod Prahou na Výstaviště 
10:00 - 16:00 Oslavy 140 let Dopravního podnik - Den otevřených dveří v depu metra Hostivař, 
autobusové garáži Hostivař a vozovně Strašnice 
 
http://www.mhd140.cz/ 
 
 
Galasova cyklojízda č. 166 do Černošic a zpět 
10:00 v parku Folimanka 
  
http://galas.borec.cz/ 
 
21.9. “Dejvická ulice v novém” - Slavnostní finále Evropského týdne mobility 
 
22.9. Mezinárodního dne bez aut v rámci akce “Dejvická ulice v novém” - Slavnostní finále 
Evropského týdne mobility 
  
http://etm2015.praha.eu/ 
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