
 

Evropský týden mobility 

16. – 22. září 2014 
Motto: „Naše ulice, naše město“. 

 

   

   

 

 

 

  

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 „Naše ulice, naše město“. Statutární město Karlovy 

Vary připravilo ve spolupráci se svými partnery již osmý ročník aktivit pro děti z mateřských a 

základních škol, ale také pro širokou veřejnost. 
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Evropský týden mobility 16. – 22. září 2014 
N A Š E  U L I C E ,  N A Š E  M Ě S T O .  

 

 

Úterý 16. září 2014 – CHODÍME PĚŠKY – dendrologická naučná stezka 
Letošní kampaň Evropský týden mobility zahájila paní Věra Bartůňková a Ing. Jiřík z Lázeňských 

lesů Karlovy Vary, kteří připravili pro děti z MŠ Doubí pěší výlet dendrologickou naučnou stezkou 

na Sv. Linhartu.  

Před zahájením túry si děti prohlédly v prostorách Sv. Linhartu stáčírnu medu, dozvěděly se, jak 

med vzniká, a posilněny medem vyrazily do terénu. Cestou sbíraly houby, řešily hádanky a kvízy 

spojené s lesní tématikou, poznávaly stromy, kytky a zvířata. Na závěr byly děti odměněny 

drobnými dárky a sladkostmi, ze kterých měly velikou radost a právem si vše zasloužily. Patří jim 

pochvala za vzorné chování. Odměnou pro paní Bartůňkovou a Ing. Jiříka bylo osobní poděkování 

z úst dětí, ale i jejich viditelné nadšení a spokojenost. 

 

   

 

 

Středa 17. září 2014 – CHODÍME PĚŠKY – lanové centrum 
Na středu 17. září byl připraven program v lanovém centru na Sv. Linhartu pro žáky základních 

škol. Statutární město Karlovy Vary ve spolupráci se studenty 3. ročníku Obchodní akademie 

Karlovy Vary pod vedením PaedDr. Jany 

Chyškové připravilo dopoledne plné úkolů 

týkajících se ekologické dopravy, cyklistiky a 

bezpečnosti na kole. Akce se zúčastnilo 90 žáků 

ze ZŠ Dukla a ZŠ J. A. Komenského. Nejlepší 

skupina z každé školy a třídy získala drobné 

upomínkové ceny, ostatní žáci obdrželi sladkou 

odměnu. Největší odměnou však pro všechny 

zúčastněné žáky byla návštěva lanového parku, 

kde byla celá akce zakončena. Po absolvování 

překážek došlo i na opékání špekáčků. Velké 
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poděkování patří Lázeňským lesům Karlovy Vary za poskytnutí lanového centra včetně 

vyškolených instruktorů zdarma a také třídní učitelce PaedDr. Janě Chyškové a jejím studentům z 3. 

A z Obchodní akademie Karlovy Vary za přípravu dopoledního programu, ale i žákům ze 

základních škol, kteří si dopoledne přišli užít. 

    

   

 

 

Čtvrtek 18. září 2014 – POZNEJ SVOJE MĚSTO – budova Městské policie 

Odbor prevence kriminality Městské policie Karlovy Vary připravil pro studenty 9. ročníku ZŠ 

Poštovní vědomostní kvíz o městě, ve kterém žijí. Třída žáků byla rozdělena do tří družstev. Každé 

družstvo si zvolilo svého kapitána, který měl za úkol dohlížet na morálku týmu a pečlivé plnění 

zadaných úkolů. Družstva obdržela pro lepší orientaci mapu Karlových Varů s barevně vyznačenou 

trasou, na níž bylo zakresleno 8 stanovišť. K mapě ještě obdrželo každé družstvo 8 zapečetěných a 

číslem označených obálek, ve kterých byly připraveny úkoly ke splnění a začal závod s časem i 

vědomostmi. Přibližně po dvou hodinách dorazila všechna tři družstva v závěsu za sebou. Výsledky 

družstev byly vyrovnané, výhru si zasloužilo druhé družstvo, které odpovědělo bezchybně na 

všechny otázky. Strážníkům z Městské policie Karlovy Vary, kteří se podíleli na přípravě kvízu, 

patří velký dík za velice zajímavou a vydařenou akci. 
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Pátek 19. září 2014 – NAŠE VOLBA, NAŠE ULICE 

V pátek ráno podpořili zaměstnanci Magistrátu města Karlovy Vary Evropský den bez aut jízdou do 

zaměstnání na kole nebo koloběžce. Odměnou jim byl zdravý snídaňový balíček. Děkujeme všem, 

kteří svou účastí akci podpořili, a věříme, že příští rok nás bude víc! 

 

   

 

Dopoledne patřilo 4. – 5. ročníku ZŠ, MŠ a praktické školy Karlovy Vary, 9. A ze ZŠ Truhlářské a 

studentům 3. A z Obchodní akademie Karlovy Vary. Cyklokoordinátor města Karlovy Vary Ing. 

Libor Šembera ve spolupráci se Zdeňkem Kirchem z Městské policie Karlovy Vary a Pavlou 

Šemberovou připravili program na téma “Važte si svého zdraví – neriskujte na kole ani jinde“. 

Paraplegik Zdeňek Kirch pohovořil s žáky o své kritické vteřině, díky níž se mu změnil od základu 

život a odpovídal na dotazy týkající se jeho úrazu. Všichni si vyzkoušeli jízdu na invalidním 

vozíku, chůzi se slepeckou holí, disk golf a prokázali znalost povinné výbavy kola a telefonních 

linek integrovaného záchranného systému. Možnost vyzkoušet si jízdu na segwayi bylo odměnou 

na závěr. Všem účastníkům a organizátorům moc děkujeme. 

 

   

 
Odpolední program pokračoval v budově hasičské zbrojnice v Tašovicích, kde připravila 

Společnost pro trvale udržitelný život Karlovy Vary malování na trička pro děti z MŠ, ZŠ, jejich 
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rodiče a prarodiče. Letos byla možnost malby 

mokrou i suchou technikou. Starší děti si vzaly 

štětce a menší tužky podobné voskovkám. Mimo 

to měli hasiči připravenou veškerou techniku, 

kterou používají, aby dětem vše ukázali. Akce se 

zdařila a bylo u ní veselo. Děti malovaly dle 

šablon nebo své fantazie. Jako vždy byla malba 

na tričkách velmi pěkná. Své výtvory si děti 

odnesly domů. 

 

  

 

 

 

Sobota 20. září 2014 – ZELENOU STEZKOU NA KOZODOJ 
V sobotu přivítala Pavlínka Štyndlová na své ekofarmě Kozodoj návštěvníky z řad veřejnosti, pro 

které připravila interaktivní prohlídku ekofarmy Kozodoj a ukázku výroby a pečení kvalitního 

pečiva z žitného kvásku. V odpoledních hodinách proběhl velice zajímavý seminář na téma 

"Fyzioterapií na bolavá záda a nohy", kterým nás provedla Jana Roschel, které patří veliké díky za 

poskytnuté rady a zákroky. Počasí nám v závěru dne moc nepřálo, ale i tak si všichni přítomní 

sobotní den užili. Poděkování patří také Pavlínce Štyndlové z Kozodoje a jejímu týmu pomocníků. 

 

   

 

 

Neděle 21. září 2014 – EVROPSKÝ DEN BEZ AUT – Moskevská ulice 
Evropský den bez aut v Karlových Varech poosmé vyvrcholil 21. září 2014 na uzavřené části 

Moskevské ulice před budovou Magistrátu města Karlovy Vary. Pro nejmenší bylo zajištěno 

malování na obličej, ale zábavu zde našli i dospělí. Každý si mohl vyzkoušet jízdy na in-line 

bruslích, odrážedlech, koloběžkách, snake-boardech, šlapacích motokárách za účasti vyškolených 

instruktorů.  Děti, které se nebály vyzkoušet překážkovou dráhu, si mohly vybrat sladkou odměnu. 

Novinkou letošní akce bylo mobilní hokejbalové hřiště. V jednu hodinu se někteří cyklisté vydali na 

trasu cyklojízdy podle připravené mapy. Před startem si mohli nechat odborníky zkontrolovat brzdy 
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a zdarma zaregistrovat své kolo do Centrálního registru kol CEREK ČR. Nedělní odpoledne si užili 

všichni, kteří dorazili i přes nepřízeň počasí. 
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Pondělí 22. září 2014 – PLAVÁNÍM K DOBRÉ KONDICI – KV Arena 

 
Na závěr Evropského týdne mobility poskytla společnost KV Arena, s. r. o. dopolední plavání 

zdarma dětem z MŠ Komenského, MŠ Krymská a ZŠ Dukla, které si bazénový komplex náležitě 

užily a s nimi i paní učitelky, které je doprovodily. Poděkování od všech patří tímto hlavně vedení 

KV Areny, s. r. o., ale i zaměstnancům bazénu, za jejich ochotu a milé přijetí.  
 

Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. již tradičně podpořil kampaň bezplatnou městskou hromadnou 

dopravou po celý tento den. 

 

   
   

 

 

Poděkování patří všem subjektům a dobrovolníkům, kteří se spolupodíleli na uspořádání 

letošního ročníku Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut, děkujeme za 

podporu a aktivní účast. Těšíme se na další společnou spolupráci. 


