Město Kojetín se letos opět zapojuje
do celorepublikové akce

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY

„PRODLUŽ SI ŽIVOT, BUĎ AKTIVNÍ!“
16. září - 22. září 2010

Předběžný program (změny vyhrazeny):
probíhá od června 2010

Výtvarná soutěž „Doprava a zdraví“
s heslem "Prodluž si život - buď aktivní"
čtvrtek 16. září 2010 - 14 hodin

"Soutěžní odpoledne"

Centrum sociálních služeb Kojetín
(pro obyvatele jednotlivých domů s pečovatelskou službou - seniory,
zdravotně postižené občany a také pro děti ze znevýhodněného sociálního prostředí)
čtvrtek 16. září 2010 - 20 hodin

Aerobik s Radkou

(zahájení cvičební sezóny Sokola Kojetín)
Tělocvična Sokolovny Kojetín
pátek 17. září 2010 - 8 - 16 hodin

Výstava výtvarných prací
„Doprava a zdraví“
prostory MěDDM Kojetín
na ulici Sv. Čecha Kojetín (pro veřejnost)
pátek 17. září 2010 - celý den

"Dnes jedu do práce na kole"
(pro veřejnost, podniky, firmy, organizace…)
pátek 17. září 2010 - 15 hodin

„Na kole s místostarostou
po okolí Kojetína“

Sraz v 15 hodin na Masarykově náměstí u kašny
(pro veřejnost, zastupitele a úředníky)
Trasa: Masarykovo nám. - Špalír - Lobodice most - Včelín - Loděnice Kojetín
V Loděnice bude připraveno občerstvení pro zúčastněné
a kulturní program k tanci a poslechu:
- Pěvecký soubor Cantas Kojetín
- Milan Zahradník - hra na harmoniku

pátek 17. září 2010 - 17 hodin

Výuka country tanců - Lucky While
Sokolovna Kojetín (pro veřejnost)
sobota 18. září 2010 - 9 hodin

Turnaj smíšených dvojic
tenis + bowling
Bowling City Kojetín (pro sportovní veřejnost)
sobota 18. září 2010 - 20 hodin

Diskotéka - Oldies párty
Bowling City Kojetín (pro veřejnost)
sobota 18. září 2010 - 9 hodin

Volejbalový turnaj smíšených družstev
"O pohár majitele pohřebního ústavu"
Areál Sokolovny Kojetín (pro volejbalovou veřejnost)
sobota 18. září 2010 - 20 hodin

Active Night for Healt in hell
- techno - haus-mix Peklo Sokolovny Kojetín (pro mládež)
pondělí 20. září 2010 - 14 hodin

Přednáška - Milan Peterka
"Prodluž si život - buď aktivní"

Víceúčelová klubovna Centra sociálních služeb Kojetín
(pro obyvatele domů s pečovatelskou službou - seniory a zdravotně postižené občany)
pondělí 20. září 2010 - 20 hodin

Aerobik s Marcelou

(zahájení cvičební sezóny Sokola Kojetín)
Tělocvična Sokolovny Kojetín
úterý 21. září 2010

Den cvičení
"Prodluž si život - buď aktivní"
17 hodin - Jóga - tělocvična polikliniky Kojetín
18 hodin - Cvičení s Janou - tělocvična ZŠ nám. Míru
19 hodin - Pilátes - sál VIC Kojetín
(pro sportovní veřejnost)
středa 22. září 2010

Den bez aut s akcemi pro děti
7 - 14 hodin, Masarykovo náměstí (pro školy a veřejnost)

