Evropský týden mobility
16. – 22. září 2018
Motto: „Kombinuj a jeď.“

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 „Kombinuj a jeď“.
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Evropský týden mobility 16. – 22. září 2018
ČISTÁ, SDÍLENÁ A INTELIGENTNÍ MOBILITA.
SDÍLENÍM VPŘED.
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 jedenáctý ročník aktivit
pro děti z mateřských, základních a středních škol, ale také pro širokou veřejnost.
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Sobota 15. září 2018
ZELENOU STEZKOU NA KOZODOJ – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Ekofarma Kozodoj
Sobotní odpoledne na Kozodoji patřilo Dni otevřených dveří, který byl naplněn spoustou
zajímavých aktivit, a jehož součástí byl i den otevřených dveří v lesní mateřské školce Duběnka.
Od 13:30 hod. probíhala komentovaná zážitková a hravá prohlídka s lektorem do kozodojských
pastvin a výběhů zvířat. Od 15:30 hod. se konal v jurtě workshop kreativního tvoření, kde si
účastníci mohli sami vytvořit tašky s vlastním přírodním motivem s možností odkoupení za
symbolickou cenu. Workshop fyzioterapie se nekonal z důvodu nemoci přednášející
fyzioterapeutky.
Velká návštěvnost byla i v lesní mateřské školce Duběnka, kam mířili rodiče s těmi nejmenšími.
Zde se jim dostalo odpovědí na dotazy týkající se provozu a chodu školky, a zároveň měli možnost
si prohlédnout zázemí jurty.
Počasí bylo k návštěvníkům velmi přívětivé, proto byla účast hojná a návštěvníci si užili společně
příjemné slunečné odpoledne. Osvěžovna nabídla návštěvníkům občerstvení s venkovním
posezením. Pro nejmenší byly připraveny "farmářské" soutěže - skákání přes kavalety, slalom s
kolečkem a plno dalších. Děti za jejich absolvování dostaly drobné sladkosti.
Den otevřených dveří na Kozodoji byl velmi zdařilý a někteří rodiče museli své děti "přemlouvat"
k odchodu domů, což je pochvala celé akce ta největší.
Prostě skvělá sobota:-)
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Středa 19. září 2018
SPORTOVÁNÍ POD LAMPOU
Multifunkční hřiště ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25, p. o.
Multifunkčním hřiště Základní školy Karlovy Vary, Konečná 25, p. o. přivítalo ve středu 19. září
širokou veřejnost. V netradičních soutěžních disciplínách vyzkoušely své síly děti, které si k sobě
přibraly rodiče i prarodiče. V týmech po dvou se účastníci snažili projít všechna stanoviště, aby si
na konci mohli užít zaslouženou odměnu. Počasí se vydařilo, bylo slunečno a teplo, takže ani lampy
nakonec nebylo potřeba rozsvěcet. Zábavného sportovního podvečera se zúčastnilo na 200 malých i
velkých návštěvníků.
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Pátek 21. září 2018
EVROPSKÝ DEN BEZ AUT VE SVĚTĚ ZÁCHRANÁŘŮ
Centrum zdraví a bezpečí
Páteční dopoledne v Centru zdraví a bezpečí ve Světě záchranářů bylo věnováno studentům
středních škol. Hojná účast studentů (278+22pedagogů) byla milým překvapením pro lektory Světa
záchranářů, kteří připravili bohatý program plný zajímavých a poučných stanovišť, kde si studenti
mohli vyzkoušet všemožné aktivity doplněné odborným výkladem profesionálů ze složek
integrovaného záchranného systému. Studenti kvitovali zaměření aktivit na jejich věkovou skupinu
a také bohaté odměny, které získali za splnění úkolů na jednotlivých stanovištích.

Páteční odpoledne bylo věnováno široké veřejnosti, pro kterou byl připraven nejen vstup zdarma,
ale také zapůjčení dopravních prostředků, od srážedel až po šlapací minikáry. Evropský den bez aut
ve Světě záchranářů udělal radost 37 dětem a 10 dospělým doprovodům, kteří si užívali krásné
počasí a navíc pilovali dopravní předpisy na moderním dopravním hřišti. Jsme rádi, že Svět
záchranářů mohl touto cestou oslovit mladé začínající cyklisty a poučit je o pravidlech na
pozemních komunikacích, které budou využívat celý život.

Stránka

4

Evropský týden mobility 16. – 22. září 2018

Sobota 22. září 2018
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 bezplatnou městskou hromadnou
dopravou po celý tento den.

Neděle 23. září 2018
PODZIMNÍ CYKLOJÍZDA
náměstí Dr. Milady Horákové
Nedělní podvečer byl věnován cyklojízdě. Za asistence strážníků Městské policie Karlovy Vary byl
průjezd městem přeci jen bezpečnější. Cyklojízda měla cíl v Centru zdraví a bezpečí ve Světě
záchranářů, kde zakončila své toulky po karlovarském kraji. Na všechny statečné cyklisty, kteří
zdolali 5 km trasu a poprali se s rozmary počasí, čekalo bohaté občerstvení, které příjemně doplnila
čerstvá káva a voňavý čaj. Po krátkém odpočinku mimo sedlo si účastníci cyklojízdy prošli
stanovitě, které tým Světa záchranářů připravil. Na 5. stanovištích se účastníci mohli setkat s
ukázkou postupu při záchraně života, u dopravní nehody, tipy bezpečné jízdy od BESIPu a
nejmenší s dopravní výchovou. Všech dvacet statečných si zakončení ve Světě záchranářů náramně
užilo.
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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 spolupráci u dvanáctého ročníku.
Partneři kampaně:
Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o.
Žákovský minipodnik „Rodoklub“ – ZŠ Konečná
Varyba dětem
ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25, p. o.
Městská policie Karlovy Vary
DiaKar, z. ú.
Ekologická farma a občanské sdružení Kozodoj
Fyzioterapie koní, lidí, psů - Jana Röschel
Asociace záchranný kruh, z. s. – Svět záchranářů
BESIP
Media a. s.
W&P EURONOVA s. r. o.
Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s.
Rengl, s.r.o.
České dráhy, a.s.
AUTOspektrum 2000, s.r.o.
Witte Nejdek, spol. s r.o.
Vitar, s.r.o. - Capri-Sonne
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
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