Evropský týden mobility
16. – 22. září 2015
Motto: „Vyber. Změň. Zkombinuj“.

Evropský týden mobility je kampaň, která probíhá každoročně od roku 2002 a má za cíl propagovat
bezpečné, ekologicky šetrné způsoby dopravy ve městech a obcích. Součástí této kampaně je Den
bez aut (22. 9.). Tématem letošního ročníku je „Vyber. Změň. Zkombinuj“.
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Evropský týden mobility 16. – 22. září 2015
VYBER. ZMĚŇ. ZKOMBINUJ.
S cílem rozšířit zavedený formát Evropského týdne mobility s celoroční činnosti se Evropský týden
mobility a kampaň Do the right mix sloučily do jedné širší kampaně Evropské udržitelné městské
mobility. I když sloučené kampaně přijaly název a logo Do the Right Mix, Evropský týden mobility
zůstane jako nejdůležitější zdůraznění a nadále se bude konat každý rok ve stejném termínu - od 16.
do 22. září. Ačkoli cílem nové kampaně evropské udržitelné městské mobility je podporovat
multimodální cestování, každý ročník EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY bude mít i nadále
tématické zaměření a heslo k akci, které jsou vybrány v těsné spolupráci s Evropskou komisí a sítí
národních koordinátorů.
Na oslavu sloučení kampaní v roce 2015 bylo rozhodnuto přijmout souhrnné téma intermodality a
odpovídající výzvu k akci Vyber. Změň. Zkombinuj. Cílem je povzbudit lidi, aby přemýšleli o
rozsahu dostupných možností dopravy a vybrali si ten správný způsob cestování, vyzvat je, aby
kombinovali způsoby dopravy, což může často vést k rychlejšímu a příjemnějšímu cestování.

Statutární město Karlovy Vary připravilo ve spolupráci se svými partnery již devátý ročník aktivit
pro děti z mateřských, základních a středních škol, ale také pro širokou veřejnost.
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Středa – pondělí 16. - 21. září 2015
DNY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY S MĚSTSKOU POLICIÍ
Centrum zdraví a bezpečí
V rámci kampaně „Evropský týden mobility“ připravila Městská policie Karlovy Vary akci „Dny
pro mateřské školy s Městskou policií Karlovy Vary“, zaměřenou na děti předškolního věku.
Velkým lákadlem pro předškoláky však bylo místo konání akce - nově postavené Centrum zdraví a
bezpečí. Unikátní projekt slouží pro vzdělávání a trénink prevence rizik a mimořádných situací.
Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti, informovanosti a připravenosti obyvatel v oblasti běžných
rizik spojených s každodenním životem i mimořádných událostí a krizových situací a s tím
související eliminace ztrát na zdraví, životech, životním prostředí a majetku obyvatelstva.
Návštěvníci Centra zdraví a bezpečí se naučí, jak se zachovat při nehodách, požáru a v jiných
krizových situacích. Bezbariérový areál tvoří několik specifických budov včetně improvizované
nemocnice, policejní služebny nebo hasičské zbrojnice, které jsou vybaveny odpovídající technikou
pro věrnou simulaci rizikových situací, včetně interaktivních simulátorů a trenažérů. Součástí
Centra zdraví a bezpečí je také dopravní hřiště s železničním přejezdem a jezírko.
Předškoláci tak byli jedni z prvních návštěvníků tohoto unikátního zařízení, kde vzdělávací
programy nabízí jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému. Strážníci děti seznámili
s areálem celého centra. V průběhu 4 dnů se v centru vystřídalo 10 mateřských škol a 5 přípravných
tříd o celkovém počtu 350 dětí. Na připravených stanovištích děti pod dohledem strážníků a
studentů Střední pedagogické školy a VOŠ Karlovy Vary a Střední zdravotnické školy a VOŠZ
Karlovy Vary procvičovaly jízdu na odrážedlech, správné přecházení vozovky, pravidla chování
v různých dopravních prostředcích, seznamovaly se s riziky dopravy i běžného života a dokonce si
vyzkoušely volání na tísňovou linku. Spokojené děti i paní učitelky si odnášely nejen odměny ve
formě omalovánek, reflexních samolepek a sladkostí, ale především spoustu zajímavých informací
a zážitků.

Stránka

2

Evropský týden mobility 16. – 22. září 2015

Pátek 18. září 2015
CHODÍME PĚŠKY
Přírodní lanové centrum Sv. Linhart
V pátek 18. září vyrazilo 25 žáků ze ZŠ a SŠ Vančurova na pěší výlet do Přírodního lanového
centra Sv. Linhart. Počasí jim přálo a cestou děti nasbíraly i pár hub, které darovaly svým paním
učitelkám.
Lanové centrum měly děti k dispozici celé dopoledne, což si náležitě užily. Někteří zdolali trasu
vícekrát s úsměvem na tváři a došlo i na osobní rekordy.
Nečekaným překvapením na závěr pro všechny zúčastněné byla prohlídka stezky v korunách
stromů, kterou byla celá akce zakončena. Velké poděkování patří Lázeňským lesům Karlovy Vary
za poskytnutí lanového centra včetně vyškolených instruktorů zdarma a taktéž instruktorům za
laskavý a milý přístup.

HÝBEJTE SE
Část cyklostezky za Doubským mostem
Páteční odpoledne pokračovalo „Velkou letní cyklojízdou za
zábavou“ pro rodiče s dětmi po trase Moskevská – Tuhnická lávka –
OC Varyáda – Doubský most, kterou připravila pro účastníky
cyklokoordinátorka Ing. Eva Štěrbová. Teplé slunečné počasí
projížďku zpříjemnilo všem účastníkům i organizátorům. Odjíždělo se
hromadně v 15:45 hod. od budovy magistrátu za asistence policejního
doprovodu, který zajistil snadný průjezd křižovatkami. Konečné místo
projížďky bylo záměrně zvoleno za Doubským mostem, kde
navazoval program připravený pro veřejnost občanským sdružením
STUŽ Karlovy Vary, jehož součástí byla výstava cyklodopravy od
počátku až po současnost. Zatím co si rodiče prohlíželi výstavu,
nejmenší děti hledaly v okolí cyklostezky plyšová zvířátka. Za
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odměnu si směli odnést své nálezy domů. Pro větší děti byla připravena jízda na kole po
vyznačeném úseku, na kterém byly svázány nafouklé balonky, mezi kterými musely děti projíždět
na kole. Kdo nechtěl soutěžit, našel si valounek, který si libovolně pomaloval barvičkami. Za
odměnu děti dostaly sladkosti, kreslící potřeby a rozebraly si i nafouklé balónky. Každoročně velký
úspěch měli opět dobrovolní hasiči z Tašovic, kteří dětem ukázali techniku potřebnou pro jejich
činnost. Poděkování za organizaci pátečního odpoledne patří Bc. Janě Jandové ze STUŽ Karlovy
Vary a všem jejím kolegům, kteří se spolupodíleli na akci, dobrovolným hasičům z Tašovic a
v neposlední řadě i cyklokoordinátorce Ing. Evě Štěrbové.

Sobota 19. září 2015
ZELENOU STEZKOU NA KOZODOJ
Ekofarma Kozodoj
V sobotu návštěvníci ekofarmy Kozodoj strávili příjemné slunečné odpoledne. V průběhu
odpoledne měli možnost prohlédnout si ekofarmu nebo si mohli vybrat účast na besedě či semináři.
Občanské sdružení Valika uspořádalo v rámci akce besedu na téma pěstounské péče. Po hodině
následoval velice zajímavý seminář s ukázkou praktických cviků na téma "Jak na ploché nohy a
bolavá záda", kterým provedla účastníky lektorka Jana Roschel, které patří veliké díky za
poskytnuté rady a ukázky. Poděkování patří také Pavlínce Štyndlové z Kozodoje a jejímu týmu
pomocníků.
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Pondělí 21. září 2015
ZA ZVÍŘÁTKY DO LESA
Sv. Linhart
V pondělí ráno přivítala paní Věra Bartůňková z Lázeňských lesů Karlovy Vary prvňáčky ze ZŠ
Vančurova na Sv. Linhartu a provedla je delší procházkou po lese. Na 30 dětí cestou sbíralo nejen
vědomosti, ale stihly si zasoutěžit a zahoubařit. Cestou po lese děti plnily kvízy a úkoly na jedničku
a odměnou za své vědomosti jim bylo dopřáno zahlédnout všechnu divokou zvěř - jeleny, daňky i
divoká prasata. Největší úspěch u dětí však mělo krmení rybiček u obory s daňky. Tímto děkujeme
paní Bartůňkové a Lázeňským lesům Karlovy Vary za připravený program, a těšíme se na další
spolupráci.
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Úterý 22. září 2015
PLAVÁNÍM K DOBRÉ KONDICI
KV Arena
V rámci Evropského týdne mobility si užilo dopolední program "Plaváním k dobré kondici" v KV
Areně na 140 dětí z MŠ, ZŠ a SŠ. Všichni zúčastnění zároveň vyzkoušeli nově otevřený venkovní
bazén. Tímto děkujeme vedení KV Areny za bezplatné zapůjčení bazénu a zároveň zaměstnancům,
za jejich ochotu a milé přijetí.

Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. již tradičně podpořil kampaň bezplatnou městskou hromadnou
dopravou po celý tento den, za což moc děkujeme vedení.
Statutární město Karlovy Vary tímto děkuje všem subjektům a dobrovolníkům, kteří se
podíleli na uspořádání letošního ročníku Evropského týdne mobility a Evropského dne bez
aut. Těšíme se na další společnou spolupráci.
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