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Motto: „Chytrá a čistá mobilita. Silná 

ekonomika.“ 
 

   

   

 

 

 

   

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 „Chytrá a čistá mobilita. Silná ekonomika“.  
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Evropský týden mobility 16. – 22. září 2016 
C H Y T R Á  A  Č I S T Á  M O B I L I T A .  S I L N Á  

E K O N O M I K A .  

 
Na oslavu sloučení kampaní v roce 2015 bylo rozhodnuto přijmout souhrnné téma intermodality a 

odpovídající výzvu k akci. 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 devátý ročník aktivit pro 

děti z mateřských, základních a středních škol, ale také pro širokou veřejnost. 
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Pátek 16. září 2016  

CHODÍME PĚŠKY  

Přírodní lanové centrum Sv. Linhart 
Evropský týden mobility byl zahájen páteční akcí „Chodíme pěšky“. Akce byla připravena ve 

spolupráci Statutárního města Karlovy Vary a Lázeňskými lesy Karlovy Vary jako pěší výlet do 

Přírodního lanového centra Sv. Linhart pro žáky ze ZŠ a SŠ.  

Žáci z šestých tříd si v dopoledních hodinách vyzkoušeli malý a střední okruh, deváťáci směli i na 

náročnější okruh. Akce se zúčastnilo cca 100 žáků ze ZŠ Poštovní a ZŠ Konečná. Počasí jim po 

celé ráno přálo, takže si akci všichni náramně užili. Výlet byl zakončen tradičně opékáním buřtů a 

pár sladkostmi za odměnu. Velké díky patří p. Bartůňkové, p. Netopilíkovi a p. Maškové 

z Lázeňských lesů za spolupráci na akci.  

 

                  
 

                  
 

 

 

POJĎTE SI HRÁT A HÝBAT SE 

Hasičská zbrojnice Tašovice 
„Pojďte si hrát a hýbat se“ byl název akce, která se konala v Hasičské zbrojnici v Tašovicích. Pro 

návštěvníky bylo připraveno odpoledne plné středověkých her a soutěží, malování na trička, 

malování křídami, výstava pohybu ve středověku, měření krevního tlaku a tuku v těle s 

informacemi o zdravém životním stylu a také přednáška na téma "Jak přežít v moderním světě 

dopravy". Akci zajistilo Statutární město Karlovy Vary ve spolupráci s Bc. Janou Jandovou 
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z občanského sdružení  Stuž  a s partnery: Baustav, Rodoklub, Diakar, Městská policie Karlovy 

Vary a Sbor dobrovolných hasičů Tašovice.  

 

           

 

           
 

 

Sobota 17. září 20156  

ZELENOU STEZKOU NA KOZODOJ 

Ekofarma Kozodoj 
Ani sobotní deštivé počasí nebylo nakloněno připravenému programu od p. Pavlíny Štyndlové na 

ekofarmě Kozodoj. Ti, kteří se nenechali odradit a dorazili, strávili nepříznivé odpoledne 

prohlídkou ekofarmy, besedou na téma pěstounské péče uspořádané občanským sdružením Valika a 

akci zakončila lektorka Jana Röschel seminářem s ukázkou praktických cviků na téma "Důsledky 

nerovnováhy svalového aparátu, aneb Když nechodíme dobře“.   

                      

                             



Evropský týden mobility 16. – 22. září 2016 

 

 

Stránka 4 

Neděle 18. září 2016  

HEZKY PĚŠKY S VARYBOU 

Goethova stezka 
Nedělní vykutálená pěší výprava s Varybou vedoucí trasou cca 4,5 km po zpevněných a lesních 

cestách plná vykutálených úkolů pro zvídavé děti a hravé dospělé měla pouze 2 účastníky, vlastně 

účastnice, které si výpravu nenechaly zkazit ani neustálým deštěm. Velké poděkování patří tedy 

nejen účastnicím, ale hlavně Mgr. Štěpánce Šťastné, která výpravu připravila a absolvovala i 

v tomto nepříznivém počasí s účastnicemi.  

 

             
 

 

 

Čtvrtek 22. září 2016  

PLAVÁNÍM K DOBRÉ KONDICI  

KV Arena 
V rámci Evropského týdne mobility si děti z MŠ a ZŠ užily dopolední program "Plaváním k dobré 

kondici" v KV Areně, kde měly možnost si zapůjčit plavecké pomůcky. Tady si na nepřízeň počasí 

nikdo nestěžoval. Děti si užily příjemné dopoledne plné vodních radovánek a při odchodu na ně 

čekala sladká odměna.  
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EVROPSKÝ DEN BEZ AUT VE SVĚTĚ ZÁCHRANÁŘŮ 

Centrum zdraví a bezpečí 
Čtvrteční odpoledne ve Světě záchranářů přilákalo rodiče s dětmi. Vstup do  Světa záchranářů byl 

tento den otevřen návštěvníkům zcela zdarma včetně půjčovného za kola, odrážedla, šlapací 

minikáry apod. Slunečné odpoledne si užilo cca 120 návštěvníků a všem dětem byly za odměnu 

rozdávány drobné dárečky a sladkosti.   

 

                
 

 

 

EVROPSKÝ DEN BEZ AUT – MHD PO CELÝ DEN ZDARMA 

Dopravní podnik Karlovy Vary a.s. 
Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. již tradičně podpořil kampaň bezplatným výlepem plakátů 

k akci a zároveň bezplatnou městskou hromadnou dopravou po celý tento den.  
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Pátek 23. září 2016  

CYKLOJÍZDA 

Hlavní pošta ul. Zahradní 
Sraz účastníků páteční cyklojízdy městem Karlovy Vary, kterou připravila cyklokoordinátorka Ing. 

Eva Štěrbová, byl naplánován na 17:00 hod. u hlavní pošty. Celkem dorazilo 20 cyklistů a dva 

strážníci Městské policie Karlovy Vary, kteří pomohli vyřešit hladký průjezd po trase ulic Zahradní 

(hlavní pošta) – nábř. Osvobození - Varšavská (Tržnice) – Bělehradská – Moskevská – nám. Milady 

Horákové, ale i další technické a dopravní situace na cyklojízdě městem. 

Na náměstí Milady Horákové proběhla beseda vedená odborníkem na dopravu Ing. Řezankou na 

téma „Integrovaný dopravní terminál“. Následovala zajímavá historická přednáška vedená panem 

Jindřichem Novým o náměstí Dr. Horákové. V průběhu besedy a přednášky se připojilo dalších cca 

30 účastníků.  

Pro děti byl zajištěn doprovodný program formou divadelní pohádky na motivy Václava Čtvrtka 

„Hrompac a Tancibůrek“. 
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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, ale i všem návštěvníkům. Těšíme se na další spolupráci. 

 

Partneři kampaně: 

Lázeňské lesy Karlovy Vary, p.o.  

STUŽ, o.s.  

BAU-STAV a.s. 

Školní minipodnik „Rodoklub“ – ZŠ Konečná 

Diabetik KV, z.ú. - DIAKAR 

Městská policie Karlovy Vary 

Sbor dobrovolných hasičů Tašovice 

Ekologická farma a občanské sdružení Kozodoj 

Centrum pro dítě a rodinu Valika, z.s.  

Fyzioterapie koní, lidí, psů - Jana Röschel 

KV Arena 

Asociace záchranný kruh, z.s. 

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. 

 

 


