Evropský týden mobility
16. – 22. září 2021
Motto: „Cestovat zdravě = cestovat udržitelně“

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 „ Bezemisní mobilita pro všechny“ a sloganem „Tvůj
styl, tvoje volba!“
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CESTOVAT ZDRAVĚ = CESTOVAT UDRŽITELNĚ.
Evropský týden mobility (dále jen ETM) inspiruje každý rok od 16. do 22. září radnice i obyvatele
českých měst a obcí, aby dali větší šanci alternativní dopravě. Tématem letošního roku je
„Bezpečně a zdravě udržitelnou dopravou a sloganem „Cestovat zdravě = cestovat udržitelně.“
Navíc kampaň ETM v letošním roce slaví 20 let.
Statutární město Karlovy Vary připravilo ve spolupráci se svými partnery čtrnáctý ročník aktivit pro
děti z mateřských, základních a středních škol, ale také pro širokou veřejnost.
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Pátek 17. září 2021
EVROPSKÝ DEN BEZ AUT VE SVĚTĚ ZÁCHRANÁŘŮ
Centrum zdraví a bezpečí
V pátek 17. 9. 2021 proběhla ve Světě záchranářů celodenní akce "Evropský den bez aut ve Světě
záchranářů". Navzdory aktuální situaci byl o akce nebývalý zájem, hlavně ze strany školáků.
Dopolední program byl primárně zaměřen na žáky II. stupně základních škol a studenty středních
škol, odpolední program byl přístupný široké veřejnosti.
Na stanovištích si všichni měli možnost vyzkoušet první pomoc u dopravní nehody – správný
postup u dopravní nehody, otočný simulátor a dozvěděli se, jaká má být správná výbava kola. Také
si mohli vyzkoušet jízdu zručnosti a bylo připraveno mnoho vědomostních kvízů, kde hlavním
tématem byl BESIP.

Stránka 3

Evropský týden mobility

16. – 22. září 2021

Sobota 18. září 2021
ZELENOU STEZKOU NA KOZODOJ – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Ekofarma Kozodoj
V rámci Kozodojského babího léta proběhla v sobotu 18. 9. 2021 akce Zelenou stezkou na Kozodoj
– den otevřených dveří pro veřejnost. V průběhu dne byly pro návštěvníky pravidelně organizované
interaktivní prohlídky farmy Kozodoj s výkladem, součástí programu bylo vystoupení pro děti i
dospělé interaktivního divadélka Ondřej, šerifa Sváti, tance dětské skupiny Happy Dance a ukázka
divokého ptactva Drosera. Bylo zajištěno občerstvení, návštěvníci si mohli zakoupit regionální
potraviny, ale i drobné upomínkové předměty ve stáncích s rukodělnými činnostmi a dílničkami pro
děti. Akce se zúčastnilo na 1500 návštěvníků.

Čtvrtek - úterý 16. – 22. září 2021
PĚŠKY DO ŠKOLY: Rozejdi se s nudou
Rodiče s dětmi
Město Karlovy Vary se zapojilo do celorepublikové kampaně „Pěšky do školy“, která byla
zaměřena nejen na základní školy, ale i na nižší stupně víceletých gymnázií celé České republiky.
Součástí akce byla soutěž o třídu, která nejvíce chodí a současně výzva pro rodiče. Tématem
letošního ročníku bylo duševní zdraví.
Veškeré
informace
a
výstupy
k celorepublikové
kampani
naleznete
zde:
https://peskymestem.cz/projekt/pesky-do-skoly/pesky-do-skoly-2021/.

10 000 kroků – cesta ke zdraví
"Pojďte s námi cestou ke zdraví" - zařaďte chůzi nebo běh mezi své každodenní činnosti.
Pořadatelem výzvy je spolek Partnerství pro městskou mobilitu z.s., který se zabývá tématem
rozvoje udržitelné městské a regionální mobility a zvyšováním kvality veřejných prostranství.
Významným spolupořadatelem akce jsou zapojená města a kraje, která pořádají lokální vyhlášení a
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komunikují se svými účastníky. Město Karlovy Vary se do letošního ročníku zapojilo jako
propagátor kampaně. Více informací najdete na www.desettisickroku.cz.
Statutární město Karlovy Vary tímto děkuje všem subjektům a dobrovolníkům, kteří se
podíleli na uspořádání čtrnáctého ročníku Evropského týdne mobility a Evropského dne bez
aut, ale i všem návštěvníkům. Těšíme se na spolupráci u patnáctého ročníku.
Partneři kampaně:
Asociace záchranný kruh, z. s. – Svět záchranářů
AUTOspektrum 2000, s.r.o.
BESIP
DiaKar, z. ú.
Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s.
Ekologická farma a občanské sdružení Kozodoj
kv ryby.cz
Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o.
Media a. s.
Městská policie Karlovy Vary
Rengl, s.r.o.
RODOKLUB, žákovský minipodnik
Varyba dětem
Vitar, s.r.o. - Capri-Sonne
W&P EURONOVA s. r. o.
ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25, p. o.
Žákovský minipodnik „Rodoklub“ – ZŠ Konečná
10 000 kroků
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