
 

DEN BEZ AUT 2021 
 

PROGRAM 
 

 
 

ČAS AKTIVITA MÍSTO 

9:00 Měcholupská šlapka – start 
Restaurace 

Měcholupský 
park 

14:00 Zahájení stanoviště 2 

14:05 DUO AMIS 
hudba, tanec a zábava po celé odpoledne stanoviště 2 

14:45 Harmonikář stanoviště 2 

15:45 
Taneční vystoupení stepařek z Dolních 

Měcholup 
stanoviště 2 

16:30 Workshop a výroba vermikompostéru stanoviště 13 

16:45 Salsa – taneční vystoupení a workshop stanoviště 2 

17:45 Tanečky pro děti stanoviště 2 

18:00 Ukončení Dne bez aut 2021  
 

 

Po celou dobu trvání akce  

bude k dispozici stánek ÚMČ Praha-Dolní Měcholupy, kde si můžete 

vyzvednout kartičku na sbírání razítek za aktivity. 

Těšit se letos můžete na retro hry jako je hula-hop, cvrnkání kuliček či 

skákání gumy, vyzkoušíte koloběžky, šlapací káry a longboard, zahrajete si 

Teqball, šachy nebo Člověče nezlob se a mnoho dalších zajímavých her. 

Nebude chybět ani oblíbená Relax zóna s kavárnou TRIO, občerstvení 

Měcholupský park a pivo Panaczech. Novinkou letošního roku je stánek, ve 

kterém budete moci ochutnat regionální dobroty od našich sousedů – cizinců.  

V DOLNÍCH MĚCHOLUPECH 
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