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Při příležitosti konání letošní kampaně „EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY“ si pro 
Vás Město Pelhřimov prostřednictvím Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 
Pelhřimov za finanční podpory Zdravého Kraje Vysočina a ve spolupráci se svými 
partnery připravilo různé aktivity, a to:  
 
 
 
ÚÚ  TT  EE  RR  ÝÝ    1122..99..  
„„ TTUURRII SSTTII CCKK ÁÁ  VVYYCCHHÁÁZZKK AA  SSEE  ZZDDRRAAVVÝÝMM   MMĚĚSSTTEEMM ““   
Turistický pochod organizovaný Klubem českých turistů Spartak Pelhřimov. 
Odjezd v 7:49 autobusem z Pelhřimova (nemocnice – zastávka u pelhřimovské pobočky AUTO 
RACEK a.s.) do Velkého Rybníka (příjezd v 7:59); cena jízdného 20,-- Kč. 
Poté turistický pochod po trase: Velký Rybník – Mladé Bříště – Kladiny (Maškovi) – Strměchy (10 
km). 
Následně návrat zpět autobusem ze Strměch (13:12 / 13:29) do Pelhřimova (13:28 / 13:43); cena 
jízdného 16,-- Kč. 
Kontaktní osoba: 
Ing. Vladislav Macháček, mobil: 732 287 966, e-mail: vladislav.machacek@gmail.com  
Bc. Pavel Pípal, mobil: 602 608 650, e-mail: pipal.p@mupe.cz 
  
  
ÚÚ  TT  EE  RR  ÝÝ    1122..99..  
„„ CCYYKK LL II SSTTII CCKK ÉÉ  ZZÁÁVVOODDYY  VV  SSAADDEECCHH““   
Akce organizovaná ve spolupráci se ZŠ Pelhřimov, Na Pražské 1543 a Domem dětí 
a mládeže Pelhřimov, p.o. bude probíhat v pelhřimovských Městských 
sadech v době od 17:00 do 19:00. Prezence účastníků od 16:00 do 16:50 před hlavním vstupem do 
budovy Domova pro seniory, p.o.  
Kategorie: 
I.  1. roč. a mladší  1 malý okruh – 750 m 
II.  2. – 3. roč.  2 malé okruhy – 1500 m 
III. 4. – 5. roč.  3 malé okruhy – 2250 m 
IV. 6. – 7. roč.  2 malé okruhy + 1 velký okruh – 2500 m 
V.  8. – 9. roč.  2 velké okruhy – 3200 m 
 
 „Upozornění - po dobu konání akce uzavřena příjezdová komunikace od domova pro seniory 
k ČOV!“ 
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ČČ  TT  VV  RR  TT  EE  KK       1144..99..  
  „„ BBEEZZPPEEČČNNÁÁ  DDOOPPRRAAVVAA““   
V době od 9:30 do 10:30 dopravně-bezpečnostní akce realizovaná ve spolupráci s Dopravním 
inspektorátem Policie ČR, Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, Územního odboru 
Pelhřimov pro žáky jedné vybrané třídy ZŠ Pelhřimov, na Pražské 1543 na parkovišti před Music 
Sauna Barem v ul. Arch. Janáka. 
  
  
SS  OO  BB  OO  TT  AA      1166..99..  
„„ NNEETTRRAADDIIČČNNÍÍ   ZZÁÁVVOODDYY““   ss  HHooddiinnoouu  HH  
V době od 9:00 do 12:00 si budete moci na pelhřimovském Masarykově náměstí vyzkoušet různé 
netradiční aktivity, a to: 
� závodní disciplíny: běh s plyšákem, slalom s kočárkem, běh s živým domácím mazlíčkem, 

plivání švestkovou peckou do dálky, závod šlapochodů, hod papírovou vlaštovkou 
� segway, lezecká stěna, skákací boty a další hopsací novinky, opičí dráha, bubliny, malování na 

obličej, herní zóna. 
  
  
SS  OO  BB  OO  TT  AA    1166..99..  
„„ PPEELL HHŘŘII MM OOVVSSKK ÉÉ  PPĚĚŠŠII NNKK YY  PPOO  SSTTŘŘEEŠŠEE  EEVVRROOPPYY““   ((3399..  rrooččnnííkk))  
Ve spolupráci s Klubem českých turistů Spartak Pelhřimov proběhne hvězdicový pochod na 
Křemešník s možností výstupu na rozhlednu Pípalka. 
Start: hlavní trasa (20 km) z Nové Bukové 
Cíl: 11:00 – 12:00 Křemešník, rozhledna Pípalka 
Kontaktní osoba: 
Bc. Pavel Pípal, mobil: 602 608 650, e-mail: pipal.p@mupe.cz 
 
 
ÚÚ  TT  EE  RR  ÝÝ    1199..99..  
„„ TTUURRII SSTTII CCKK ÁÁ  VVYYCCHHÁÁZZKK AA  SSEE  ZZDDRRAAVVÝÝMM   MMĚĚSSTTEEMM ““   
Turistický pochod organizovaný Klubem českých turistů Spartak Pelhřimov. 
Sraz účastníků akce v 8:00 u Kina Vesmír s následným pochodem po trase Pelhřimov – Skrýšov – 
Putimov – Hory – Nemojov (12 km); z Nemojova (13:29) odjezd autobusem zpět do Pelhřimova 
(13:41). 
Kontaktní osoba: 
Ing. Vladislav Macháček, mobil: 732 287 966, e-mail: vladislav.machacek@gmail.com  
Bc. Pavel Pípal, mobil: 602 608 650, e-mail: pipal.p@mupe.cz 
 
 
ÚÚ  TT  EE  RR  ÝÝ    1199..99..  
„„ BBĚĚŽŽEECCKK ÉÉ  ZZÁÁVVOODDYY  MM LL ÁÁDDEEŽŽEE““   
Akce organizovaná Domem dětí a mládeže Pelhřimov, p.o. pod patronací Asociace školních 
sportovních klubů bude probíhat v pelhřimovských Městských sadech od 14:00 do 16:00 (prezence 
od 13:30 v místě startu závodu nad budovou domova pro seniory). 
Půjde o závody v běhu žactva v různých věkových kategoriích – okresní kolo v přespolním běhu 
s přímým postupem vítězných družstev do krajského kola. 
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PP  ÁÁ  TT  EE  KK       2222..99..  
„„ DDEENN  BBEEZZ  AAUUTT““   
V tento den bude naše zdravé město již po třinácté slavit „Den bez aut“. Od ranních 
hodin budou andělé z Hodiny H, z.s. v ulicích města rozdávat, všem těm, kteří při své 
cestě nepoužijí automobil, koláčky a drobné reflexní předměty. 
 
V době od 9:00 do 12:00 bude na Masarykově náměstí pro všechny příchozí připravena celá řada 
aktivit: 
� soutěže s naučnou tématikou se zaměřením na ekologii a dopravu 
� ekologicko-výchovný program „Tonda Obal na cestách“ realizovaný Agenturou 42 pro 

společnost EKO-KOM a.s.   
� výpočet ekologické stopy se Střediskem ekologické výchovy MRAVENEC – aneb „Kolik 

Zeměkoulí bychom potřebovali, kdybychom žili stejně jako Vy? 
� ukázky a informace o poskytování první pomoci od pracovníků pelhřimovského Českého 

červeného kříže 
� v 10:00 komentovaný zásah u simulované automobilové nehody s ukázkami práce Hasičského 

záchranného sboru ČR Pelhřimov 
� malování 
� netradiční přechody. 
Pro dobrou náladu bude po celé dopoledne hrát Jazz Band ZUŠ Pelhřimov. 
  
Na pokrytí části nákladů spojených s realizací výše uvedených aktivit byla Městu Pelhřimov 
poskytnuta dotace z rozpočtu Zdravého Kraje Vysočina v rámci projektu „Realizace MA21 a 
podpora zdraví ve Zdravém městě Pelhřimov v roce 2017“. 
  
  
Další aktivity, které v letošním roce rozšíří výčet realizovaných akcí:  
  
SS  OO  BB  OO  TT  AA      22..99..    
„„ MM RRŇŇÁÁVVKKŮŮVV  MM EEMM OORRII ÁÁLL ““     
Zdraví prospěšná akce je pořádaná Jaroslavem Markvartem (středí), Janem Váňou, 
Jiřím Brabcem a Davidem Švecem.  
9. ročník závodů na Křemešník se STARTEM u pelhřimovské protipovodňové hráze za hřbitovem 
proběhne ve dvou kategoriích 
� od 10:00 „B ěh Terezy Liškové“ - běh či příjemná procházka pro jednotlivce i skupiny 
� od 11:00 „Timyho časovka“ - jízda na horském kole pro jednotlivce.  
CÍL: Křemešník (terasa restaurace).  
Závodníci obdrží na startu mapu s kontrolními razítky. Podkategorie muži a ženy v obou závodech. 
Dotazy na FB „Mrňávkův memoriál“ nebo DavidSvecu@seznam.cz 
 
Nově bude tato akce rozšířena o „Rally dupačky“ , tedy o závod určený pro rodiny s kočárky.  
START: 10:00 – 11:30 z občerstvovací stanice na začátku Proseče a dále po klidných asfaltkách na 
Křemešník. 
 
 
SS  OO  BB  OO  TT  AA      77..1100..    
„„ BBĚĚHH  MMĚĚSSTTAA  PPEELL HHŘŘII MM OOVVAA““   
přespolní běh v různých věkových kategoriích organizované Ski klubem Pelhřimov – lyžařským 
oddílem TJ Spartak Pelhřimov se uskuteční 
� od 10:00 hodin v pelhřimovských Městských sadech  

(prezence do 9:30 v závodní kanceláři – domov pro seniory) 
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� kategorie:    myšáci  2011 a mladší     300 m 
      přípravka 2008, 2009, 2010    600 m 
      předžactvo 2006, 2007     600 m 
      ml. žactvo 2004, 2005  1 400 m  
      st. žactvo 2002, 2003  2 800 m 
      juniorky 1997 – 2001  2 800 m 
      junioři  1997 – 2001  4 200 m 
o pohár VZP:    ženy  1996 a starší  2 800 m 
o pohár starosty města Pelhřimova muži  1996 a starší  4 200 m 
 

� podrobnější informace je možné získat na www.skiklubpelhrimov.cz   
 
 
Více na www.mupe.cz (sekce Zdravé město a MA21 – aktivity). 
 
 
V Pelhřimově dne 22.8.2017 


