PRAVIDELNÉ
PROPAGAÈNÉ
J A Z D Y
KEDY?
KDE?
AKO?
ÈO?

NAÈO?

Vždy v UTOROK so zaèiatkom o 17:00
Štart pri Vedeckej knižnici,
Hlavná 8, Košice
Príïte na bicykli,
alebo na kolieskových korèuliach
Pridajte sa k propagátorom bicykla ako
dopravného prostriedku a k slušným
cyklistom tohto mesta, ktorí idú po Pešej
zóne v Košiciach od Vedeckej knižnice
k OD Tesco a naspä a niekedy pokraèujú
aj k nejakému úradu, kde sídlia zodpovední
za cyklocesty, ich stav a bezpeènos
(starostovia mestských èastí, primátor,
predseda KSK atï.)
Chceme také podmienky, aby ste mohli ís
kedyko¾vek na nákupy, do školy, alebo do
práce, èi za zábavou na bicykli
- ekologicky - ekonomicky - pohodlne
ale hlavne BEZPEÈNE !
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...myslite na seba, myslite na deti...!
staòte sa CYKLISTOM VŠEDNÉHO DÒA !
jazdime slušne a oh¾aduplne !
používajme zvonèeky na pozdrav ! crn - crn

...myslite na seba, myslite na deti...!
staòte sa CYKLISTOM VŠEDNÉHO DÒA !
jazdime slušne a oh¾aduplne !
používajme zvonèeky na pozdrav ! crn - crn

...myslite na seba, myslite na deti...!
staòte sa CYKLISTOM VŠEDNÉHO DÒA !
jazdime slušne a oh¾aduplne !
používajme zvonèeky na pozdrav ! crn - crn

...myslite na seba, myslite na deti...!
staòte sa CYKLISTOM VŠEDNÉHO DÒA !
jazdime slušne a oh¾aduplne !
používajme zvonèeky na pozdrav ! crn - crn

www.mickosice.sk /PedaLLove

www.mickosice.sk /PedaLLove

www.mickosice.sk /PedaLLove

www.mickosice.sk /PedaLLove

PRAVIDELNÉ
PROPAGAÈNÉ
J A Z D Y
KEDY?
KDE?
AKO?
ÈO?

NAÈO?

Vždy v UTOROK so zaèiatkom o 17:00
Štart pri Vedeckej knižnici,
Hlavná 8, Košice
Príïte na bicykli,
alebo na kolieskových korèuliach
Pridajte sa k propagátorom bicykla ako
dopravného prostriedku a k slušným
cyklistom tohto mesta, ktorí idú po Pešej
zóne v Košiciach od Vedeckej knižnice
k OD Tesco a naspä a niekedy pokraèujú
aj k nejakému úradu, kde sídlia zodpovední
za cyklocesty, ich stav a bezpeènos
(starostovia mestských èastí, primátor,
predseda KSK atï.)
Chceme také podmienky, aby ste mohli ís
kedyko¾vek na nákupy, do školy, alebo do
práce, èi za zábavou na bicykli
- ekologicky - ekonomicky - pohodlne
ale hlavne BEZPEÈNE !

PRAVIDELNÉ
PROPAGAÈNÉ
J A Z D Y
KEDY?
KDE?
AKO?
ÈO?

NAÈO?

Vždy v UTOROK so zaèiatkom o 17:00
Štart pri Vedeckej knižnici,
Hlavná 8, Košice
Príïte na bicykli,
alebo na kolieskových korèuliach
Pridajte sa k propagátorom bicykla ako
dopravného prostriedku a k slušným
cyklistom tohto mesta, ktorí idú po Pešej
zóne v Košiciach od Vedeckej knižnice
k OD Tesco a naspä a niekedy pokraèujú
aj k nejakému úradu, kde sídlia zodpovední
za cyklocesty, ich stav a bezpeènos
(starostovia mestských èastí, primátor,
predseda KSK atï.)
Chceme také podmienky, aby ste mohli ís
kedyko¾vek na nákupy, do školy, alebo do
práce, èi za zábavou na bicykli
- ekologicky - ekonomicky - pohodlne
ale hlavne BEZPEÈNE !

PRAVIDELNÉ
PROPAGAÈNÉ
J A Z D Y
KEDY?
KDE?
AKO?
ÈO?

NAÈO?

Vždy v UTOROK so zaèiatkom o 17:00
Štart pri Vedeckej knižnici,
Hlavná 8, Košice
Príïte na bicykli,
alebo na kolieskových korèuliach
Pridajte sa k propagátorom bicykla ako
dopravného prostriedku a k slušným
cyklistom tohto mesta, ktorí idú po Pešej
zóne v Košiciach od Vedeckej knižnice
k OD Tesco a naspä a niekedy pokraèujú
aj k nejakému úradu, kde sídlia zodpovední
za cyklocesty, ich stav a bezpeènos
(starostovia mestských èastí, primátor,
predseda KSK atï.)
Chceme také podmienky, aby ste mohli ís
kedyko¾vek na nákupy, do školy, alebo do
práce, èi za zábavou na bicykli
- ekologicky - ekonomicky - pohodlne
ale hlavne BEZPEÈNE !

PRAVIDELNÉ
PROPAGAÈNÉ
J A Z D Y
KEDY?
KDE?
AKO?
ÈO?

NAÈO?

Vždy v UTOROK so zaèiatkom o 17:00
Štart pri Vedeckej knižnici,
Hlavná 8, Košice
Príïte na bicykli,
alebo na kolieskových korèuliach
Pridajte sa k propagátorom bicykla ako
dopravného prostriedku a k slušným
cyklistom tohto mesta, ktorí idú po Pešej
zóne v Košiciach od Vedeckej knižnice
k OD Tesco a naspä a niekedy pokraèujú
aj k nejakému úradu, kde sídlia zodpovední
za cyklocesty, ich stav a bezpeènos
(starostovia mestských èastí, primátor,
predseda KSK atï.)
Chceme také podmienky, aby ste mohli ís
kedyko¾vek na nákupy, do školy, alebo do
práce, èi za zábavou na bicykli
- ekologicky - ekonomicky - pohodlne
ale hlavne BEZPEÈNE !

...myslite na seba, myslite na deti...!
staòte sa CYKLISTOM VŠEDNÉHO DÒA !
jazdime slušne a oh¾aduplne !
používajme zvonèeky na pozdrav ! crn - crn

...myslite na seba, myslite na deti...!
staòte sa CYKLISTOM VŠEDNÉHO DÒA !
jazdime slušne a oh¾aduplne !
používajme zvonèeky na pozdrav ! crn - crn

...myslite na seba, myslite na deti...!
staòte sa CYKLISTOM VŠEDNÉHO DÒA !
jazdime slušne a oh¾aduplne !
používajme zvonèeky na pozdrav ! crn - crn

...myslite na seba, myslite na deti...!
staòte sa CYKLISTOM VŠEDNÉHO DÒA !
jazdime slušne a oh¾aduplne !
používajme zvonèeky na pozdrav ! crn - crn

www.mickosice.sk /PedaLLove

www.mickosice.sk /PedaLLove

www.mickosice.sk /PedaLLove

www.mickosice.sk /PedaLLove

