
 

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 2013 
Zpráva 
 
Tradičně se Kroměříž i letos připojila k Evropskému týdnu mobility - kampani za udržitelnou dopravu.  
Připravováno bylo 7 aktivit, z nichž se nakonec uskutečnilo 6. Na akce pro veřejnost přišlo cca 250 osob, akci pro školy 
navštívilo na 400 žáků. 

 
 
Na pondělí 16. září 2013 připravilo Informační středisko Europe 
Direct Kroměříž v Knihovně Kroměřížska besedu s architektkou 
města Kroměříže Ing. arch. Radmilou Vraníkovou a členy 
Komise pro dopravu a BESIP na téma: MOBILITA 
KROMĚŘÍŽANŮ - CO SE ŘEŠÍ NA RADNICI. 
Více než čtyři desítky účastníků vyslechly úvodní prezentaci 
Ing.arch.Vraníkové charakterizující město z pohledu 
historického vývoje a potenciálu změn v zájmu mobility 
obyvatel. Bylo promítnuto několik řešení z jiných měst a návrhů 

studentů architektury na řešení konkrétních lokalit v Kroměříži. Předseda komise Mgr. Petr Sedláček 
seznámil posluchače s činností komise. Následovala diskuse o známých i méně známých dopravních 
problémech města. 
 
 
Stejný pořadatel pozval veřejnost 
na prezentaci projektu KOLA PRO 
AFRIKU, respektive na zprávu o 
pokračování projektu, vzhledem 
k tomu, že projekt byl v našem 
městě již několikrát prezentován.  
V Knihovně Kroměřížska v úterý od 
17:00 hodin vyprávěl pan Roman 
Posolda o tom, jak projekt, který 
začal jako pomoc dětem v Africe, 
nyní pomáhá hlavně lidem v České 
republice, ale také dětem v Africe.  
 
 
 
 
 

 
Ve středu 18. září dopoledne pozval Český červený kříž 
v Kroměříži místní školy na DEN BEZ AUT S ČERVENÝM KŘÍŽEM. 
Na Dopravním hřišti připravili akci pro školní kolektivy. 
Děti, většinou z pátých tříd, zde v soutěžích využívaly své 
znalosti hlavně z dopravní výchovy, první pomoci a dalších 
dovedností, jako např. v jízdě zručnosti na kole.  
 
 
 

 

http://www.mobilityweek.eu/


Středeční odpoledne 18. září patřilo BĚHU NADĚJE 
Sokolská župa Hanácká pozvala veřejnost na Hanácké 
náměstí v Kroměříži k charitativní akci na pomoc proti 
rakovině (dříve známé pod názvem Běh Terryho Foxe). 
 
 

 
 
 
 

 
Na sobotu 21. září byla Městem Kroměříž, pod 
záštitou MUDr.Olgy Sehnalové, MBA - 
poslankyně Evropského parlamentu, připravena 
CYKLOJÍZDA PRO VEŘEJNOST 
Účastníci měli možnost nechat si zkontrolovat a 
seřídit kolo. Zájemcům byla kola zařazena do 
evidence Městské policie Kroměříž, nově 
označením tzv. syntetickou DNA. 
Dvacetikilometrová trasa vedla zčásti po 
asfaltové komunikaci podle D1 a pak po okresní 

silnici do Kojetína na sraz k jízdě „Se starosty měst a obcí 
na kolech trasou plánované arcibiskupské cyklostezky“. 
Po nezpevněných cestách krajinou pokračovala 
k technické památce Sifon na říčce Valová. Následoval 
sraz s cyklisty z Tovačova v Lobodicích. Pokračovalo se do 
Tovačova a do cíle na Zámek.  Zde se naskytla příležitost 
k výstupu na Spanilou věž s nezapomenutelným 
výhledem.  Akce byla korunována posezením u táboráku 
s harmonikou a opékáním klobásek.  

 
Na sobotu byla připravována ještě Koloběžkiáda, která se měla uskutečnit na Hanáckém náměstí 
v Kroměříži. Pro nemoc hlavního organizátora ale musela být zrušena. 

 
Poslední akcí ETM 2013 v Kroměříži byla nedělní vycházka na 
DEN BEZ AUT do Psychiatrické nemocnice Kroměříž 
s komentovanou prohlídkou secesního areálu a ústavního 
zahradnictví. 
O akci, připravenou opět Městem a MUDr. Sehnalovou, byl 
nečekaný zájem (60 osob).  
Průvodcem byl Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc., který 

dokázal i tak velké skupině neformálně přátelským způsobem 

představit nejen své dlouholeté působiště v Kroměříži. 

Návštěvníci se tak při prohlídce zajímavé architektury dověděli řadu zajímavostí o historii a provozu 

léčebny. 

 

 

V Kroměříži 30.9.2013 

Ing. Marie Pokorná 


