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Motto: „Projdi se s námi.“ 

 

   
   

 

 

 

   

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 „Projdi se s námi“.  
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Evropský týden mobility 16. – 22. září 2019 
P R O J D I  S E  S  N Á M I  
 

Evropský týden mobility inspiruje každý rok od 16. do 22. září radnice i obyvatele českých měst a obcí, 

aby dali větší šanci alternativní dopravě. Letošní ročník chce do popředí zájmu vytáhnout zdánlivě 

nejobyčejnější druh dopravy, a sice pěší chůzi. Lidské tělo je uzpůsobené k pohybu, přesto v moderním 

světě se většina práce, ale i zábavy odehrává vsedě. Chůze je přitom nejpřirozenější druh pohybu, který 

nevyděsí ani nesportovně založené lidi. Právě proto by se měla stát součástí každého dne. A ten, pro 

koho je procházka přece jen trochu nuda, může nasednout na kolo nebo koloběžku. Nemá cenu přidávat 

informace o tom, jak je pravidelný pohyb zdravý, kolik kroků denně spálí kolik kalorií, nebo o kolik 

procent si můžeme snížit pravděpodobnost infarktu.  
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Statutární město Karlovy Vary připravilo ve spolupráci se svými partnery dvanáctý ročník aktivit 

pro děti z mateřských, základních a středních škol, ale také pro širokou veřejnost. 
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Sobota 14. září 2019  

ZELENOU STEZKOU NA KOZODOJ – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

Ekofarma Kozodoj 
Sobotní Den otevřených dveří na Kozodoji si užily převážně rodiny s dětmi. Většina návštěvníků 

využila pěkného počasí a dopravila se na kole nebo pěšky, čímž podpořili motto kampaně. Přijeli i 

návštěvníci z jiných měst a obcí z okolí Karlovarska, dokonce několik rodin přijelo ze sousedního 

Ústeckého kraje. Děti si v průběhu dne zasoutěžily a  pro vítěze byla připravena nová kniha 

Kozodojských pohádek. 

Akce se celkově vydařila, všichni zúčastnění si užili[RM1] pohodový a slunečný zářijový den na 

farmě, někteří si zakoupili drobnosti, občerstvili se v místí Osvěžovně a odcházeli spokojeni do 

svých domovů.  

 

          
    

          

Pondělí 16. září 2019 

HEZKY PĚŠKY S VARYBOU 

Vřídlo 
Podtitul pro letošní rok zněl "Projdi se s námi!" Na nevšední procházku s Varybou se lázeňským 

městem proto vydaly děti spolu s rodiči a kamarády. První úkoly plnily děti u Vřídla a záleželo jen 

na nich, jestli odhalí, kudy se vydají dál. Varyba je totiž nevedla jen známými ulicemi. Ve městě je 

přece spousta tajuplných zákoutí, která si zaslouží prozkoumat. Co třeba zkratka od Husovky k 

Puppu? A kolik je ve městě vlastně soch Karla IV.? Kde máme Havlovu lavičku? A co znamenají ty 

cihly se jmény v dlažbě na Mírovém náměstí před Puppem? Na to všechno už dokážou odpověď ti, 

co se v pondělí 16. 9. 2019 vydali Hezky pěšky s Varybou. 
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Středa 18. září 2019  

SPORTOVÁNÍ POD LAMPOU 

Multifunkční hřiště ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25, p. o. 
Ve středu 18. 9. 2019 proběhlo na multifunkčním hřišti ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25, p.o. 

„Sportování pod lampou“. V netradičních disciplínách si užili podvečer rodiče i děti. Počasí akci 

přálo a celkem se zúčastnilo cca 200 lidí. Těšíme se na akci opět za rok. 

 

          
 



Evropský týden mobility 16. – 22. září 2019 

 

 

Stránka 5 

          
 

                   
 

 

 

Pátek 20. září 2019  

EVROPSKÝ DEN BEZ AUT VE SVĚTĚ ZÁCHRANÁŘŮ 

Centrum zdraví a bezpečí 
Páteční dopoledne ve Světě záchranářů bylo věnováno školám, odpoledne pak široké veřejnosti. 

Návštěvníci si vyzkoušeli průjezd dopravním hřištěm na kolech, koloběžkách, šlapacích kárách, ale 

i jako pěší. Pro děti byla připravena naučná stezka, na jejímž konci byla připravena odměna pro 

každého účastníka. Celodenní akce se velice vydařila a těšíme se na návštěvníky opět za rok.    
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Neděle 22. září 2019 

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.  

 

               
 

 

Statutární město Karlovy Vary tímto děkuje všem subjektům a dobrovolníkům, kteří se 

podíleli na uspořádání dvanáctého ročníku Evropského týdne mobility a Evropského dne bez 

aut, ale i všem návštěvníkům. Těšíme se na spolupráci u třináctého 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 
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Asociace záchranný kruh, z. s. – Svět záchranářů 

BESIP 

Media a. s. 

W&P EURONOVA s. r. o. 

Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. 

kv ryby.cz 

Rengl, s.r.o. 

AUTOspektrum 2000, s.r.o. 

Vitar, s.r.o. - Capri-Sonne 

 


