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2012 Statutární město Karlovy Vary 

 

Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně 

zapojilo do kampaní „Evropský týden mobility a Evropský 

den bez aut“. Letošní ročník nesl název „Pohyb správným 

směrem“. Město připravilo ve spolupráci se svými partnery 

aktivity nejen pro děti z mateřských a základních škol, ale 

také pro širokou veřejnost.   
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Evropský týden mobility a Evropský den bez aut  
P O H Y B  S P R Á V N Ý M  S M Ě R E M !  

 

Neděle 16. září 2012 

Kampaň odstartovala akce s názvem „Hýbeme se správným směrem“, kdy COUNTRY 

LADIES v neděli 16. září 2012 předvedly na Rolavě taneční vystoupení v rytmu country. 

Následně se účastníci akce naladili na ZUMBA vlnu pod vedením Lucie Mercové z Carpe 

diem. Cílem akce bylo ukázat, že pohyb je možný v každém věku. 

Pondělí 17. září 2012 

V pondělí 17. září 2012 podpořila kampaň Městská policie Karlovy Vary s dopravně 

výchovnou akcí „Bezpečně na kole“. Žáci Základní školy, mateřské školy a praktické školy 

K. Vary si tak připomněli pravidla bezpečné jízdy na kole, která následně využili v praxi 

při projížďce na dopravním hřišti. Každý cyklista si odnesl malou odměnu a osvěžil si 

pravidla o bezpečném pohybu v silničním provozu. Již tradičně se do kampaně zapojila 

Věra Bartůňková s „Lesní pedagogikou“. Ve dnech 17., 19. a 20. září 2012 se tak děti 
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z mateřských škol mohly zábavnou a interaktivní formou seznámit s lesním prostředím. 

Akce byla složena z aktivit pohybových a klidných. Děti získaly povědomí o využití stromů 

v průmyslu, o růstu stromů, hledaly barvy a jejich tóny na přírodninách, zdolávaly 

přírodní terén i poslepu, řešily hádanky. I přes nepřízeň počasí byly děti nadšené  

a odnesly si spoustu poznatků získaných netradičním a aktivním učením. 

 

Úterý 18. září 2012 

V úterý 18. září 2012 uspořádalo občanské sdružení Kozodoj akci „Zelenou stezkou  

na KOZODOJ“. Děti z mateřských škol se tak pěšky vydaly na ekologickou farmu, kde  

na ně čekala interaktivní prohlídka, seznámení se s přírodou a hospodářskými zvířaty.  

 

Středa 19. září 2012 

Středa 19. září byla plná sportovního nadšení a touhy po vítězství. Žáci čtvrtých a pátých 

ročníků ze Základní školy Konečná a Základní školy Krušnohorská se utkali ve sportovním 

klání na Rolavě, které pro ně připravilo město ve spolupráci s občanským sdružením 

SPORTGEN. Soutěžilo se nejen v inline štafetě a běhu, ale také ve skákání v pytli. Vítězové 

si odnesli drobné ceny, ale ani poražení nezůstali zkrátka. 
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Čtvrtek 20. září 2012 

Ve čtvrtek 20. září 2012 si žáci Základní školy J. A. Komenského mohli prohlédnout 

zákulisí Dopravního podniku Karlovy Vary, a. s., který pro ně připravil exkurzi. Od 14:00 

hod. se děti z mateřské školy zúčastnily prohlídky hasičské zbrojnice a techniky, kterou 

pro ně připravil Sbor dobrovolných hasičů města Karlovy Vary v Tašovicích. Vedoucí 

Ekocentra Společnosti pro trvale udržitelný život v Karlových Varech zrealizovala  

pro mateřinky každoroční malování na trička s tématikou „Pohyb správným směrem 

očima dětí“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pátek 21. září 2012 

V pátek 21. září se uskutečnila akce „Chodíme pěšky“, kterou připravilo město  

ve spolupráci se studenty 4. ročníku Obchodní akademie Karlovy Vary  

a Lázeňskými lesy Karlovy Vary. Studenti připravili pro žáky základních škol naučnou 

stezku, na které plnili úkoly z různých oblastí (přírodovědné, společenské, sportovní). 

Nejlepší skupina pak získala drobné ceny. Odměnou pro všechny žáky byla návštěva 

lanového parku na Sv. Linhartu, kde byla celá akce ukončena. Úspěch akce byl patrný 

nejen z nadšení žáků, ale také ze zápalu žáků pokořit i ty nejnáročnější překážky. Velké 

poděkování patří Lázeňským lesům Karlovy Vary, které nám lanové centrum poskytly 
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zdarma i se zkušenými instruktory, díky kterým žáci bezpečně absolvovali veškeré 

překážky, které na ně lanový park nastražil. Poděkování patří také třídní učitelce PaedDr. 

Janě Chyškové a studentům 4.B Obchodní akademie Karlovy Vary za přípravu naučné 

stezky a samozřejmě žákům Základní školy jazyků Karlovy Vary, Základní školy 

Dukelských hrdinů, Základní školy Poštovní a Základní školy, mateřské školy a praktické 

školy K. Vary, Vančurova, kteří projevili dostatečnou odvahu zdolat překážky lanového 

parku. 

 

Sobota 22. září 2012 Evropský den bez aut 

Vyvrcholením celého sportovního týdne byl Evropský den bez aut, který v letošním roce 

připadl na sobotu 22. září 2012. Veřejnost měla možnost zabruslit si na uzavřené části 

Drahomířina a Mattoniho nábřeží, naučit se základy na inline bruslích pod vedením 

zkušených instruktorů z občanského 

sdružení SPORTGEN či se podívat na 

freestyle slalom. Aktivnější účastníci se 

nebáli zapojit se do soutěžního klání 

v inline štafetě. Ti, kteří vydrželi až do 

konce, se mohli zúčastnit hromadné 

projížďky na uzavřené komunikaci. Akce se 

konala pod záštitou primátora Statutárního 

města Karlovy Vary Ing. Petra Kulhánka. 

Kampaň již tradičně podpořil Dopravní 
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podnik Karlovy Vary, a. s., a to bezplatnou městskou hromadnou dopravou po celý den. 

Všem, kteří se do letošního ročníku Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut 

zapojili, děkujeme za podporu, která přispěla k vysoké úrovni této události, a těšíme se 

na další spolupráci nejen v rámci této kampaně. 


