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Ohlédnutí za akcemi realizovanými v rámci „EVROPSKÉHO 
TÝDNE MOBILITY“ v Pelh řimově v roce 2017 
 
„Evropský týden mobility“ v Pelhřimově v letošním roce odstartoval s předstihem již v sobotu 2.9. 
akcí „Mr ňávkův memoriál“ . Šlo již o 9. ročník cyklistických a běžeckých závodů na Křemešník 

se startem u pelhřimovské protipovodňové 
hráze za hřbitovem pořádaný Jaroslavem 
Markvartem (středním), Janem Váňou, Jiřím 
Brabcem a Davidem Švecem. 
 
Ve spolupráci s Klubem českých turistů 
Spartak Pelhřimov se v tomto roce 
uskutečnily tři akce. První akce „Turistická 
vycházka se Zdravým městem“ proběhla 
v úterý 12.9. Šlo o turistický pochod po trase 
Velký Rybník – Mladé Bříště – Kladiny - 
Strměchy (10 km). Druhá akce  
„Pelhřimovské pěšinky po střeše Evropy“ 

se uskutečnila v sobotu 16.9. Šlo o hvězdicový 
pochod na Křemešník se startem, hlavní trasou, 
z Nové Bukové (20 km) s možností výstupu na 
rozhlednu Pípalka. Třetí a poslední turistickou 
akcí, byla „Turistická vycházka se Zdravým 
městem“, která proběhla v úterý 19.9. Šlo o 
turistický pochod po trase Pelhřimov – Skrýšov – 
Putimov – Hory – Nemojov (12 km).  
 
Další akce „Cyklistické závody v Sadech“ se 
uskutečnila ve středu dne 12.9. v klidném prostředí 
pelhřimovských Městských sadů a v okolí Domova 
pro seniory Pelhřimov, p.o. Šlo o cyklistické 
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závody dětí a mládeže v různých věkových kategoriích organizované ve spolupráci s Domem dětí a 
mládeže Pelhřimov, p.o. a ZŠ Pelhřimov, Na 
Pražské 1543. Samotné závody ještě doplnila 
vystoupení místních mažoretek vedených paní 
Šárkou Brothánkovou a Danou Kalinovou 
z Domu dětí a mládeže Pelhřimov, p.o. 
 
Poté ve čtvrtek dne 14.9. následovala akce 
„Bezpečná doprava“. Chlapci ze 7. ročníků 
ZŠ Pelhřimov, Na Pražské 1543 měli v tento 
den nejen možnost zúčastnit se provádění 
silničních kontrol s hlídkou z Dopravního 
inspektorátu Policie ČR, Krajského ředitelství 
policie Kraje Vysočina, Územního odboru 

Pelhřimov, ale také se dozvědět zajímavé informace z oblasti dopravy i z policejní praxe. 
 
Další akcí byly v sobotu dne 16.9. „Netradi ční závody“ 
s Hodinou H. Závody v netradičních disciplínách byly doplněny 
přehlídkou místních organizací pracujících s dětmi a mládeží 
nesoucí název „Volný čas není nuda“. Pro návštěvníky byly 
připraveny stanoviště s úkoly a pestrá nabídka volnočasových 
aktivit. 
 Příchozí si mohli vyzkoušet lezeckou stěnu, Seqway a hopsadla, 
dále bylo možné navštívit herní zónu, opičí dráhu nebo žonglovací 
koutek a také si vyzkoušet netradiční sporty jako např. kanjam, 
ladder golf, diskgolf a ogosport. Pro příchozí byly rovněž 
připraveny netradiční závodní disciplíny, jako například závody v 
běhu s plyšákem, v plivání švestkovou peckou do dálky, v letu 
papírových vlaštovek a jako již tradičně závod šlapochodů. Bohatý 

pro-gram této 
akce byl ještě 
zpestřen kon-

certem 
hudební skupiny MAXÍCI. 
 
V úterý dne 19.9. proběhly v pelhřimovských 
Městských sadech „B ěžecké závody mládeže“ 
organizované Domem dětí a mládeže 
Pelhřimov, p.o. pod patronací AŠSK. Šlo o 
okresní kolo v přespolním běhu žactva 
v různých věkových kategoriích s přímým 
postupem vítězných družstev do krajského 
kola. 

 
V pátek dne 22.9. se v Pelhřimově slavil již po třinácté „Den bez aut“. Od ranních hodin v ulicích 
města rozdávali dobrovolníci z Hodiny H, z.s. zdarma koláčky a drobné reflexní předměty všem 
těm, kteří v tento den nepoužili motorové vozidlo. 
V době od 9:00 do 12:00 byla na Masarykově náměstí pro veřejnost připravena různá stanoviště a 
soutěže s naučnou tématikou se zaměřením na ekologii, dopravu a poskytování první pomoci. 
Příchozí mohli vyzkoušet různé aktivity ekologicko-výchovného programu „Tonda Obal na 
cestách“ realizovaného Agenturou 42 pro společnost EKO-KOM a.s. Dále si mohli vyzkoušet 
poskytování první pomoci a dozvědět se další zajímavé informace u stanoviště Českého červeného 
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kříže, Oblastního spolku Pelhřimov nebo si jen tak zadovádět a zasoutěžit na stanovištích 
připravených Domem dětí a 
mládeže Pelhřimov, p.o. U 
stanoviště Střediska ekologické 
výchovy MRAVENEC si každý 
mohl vypočítat svoji ekologickou 
stopu a dozvědět se, kolik by bylo 
potřeba Zeměkoulí, kdyby každý 
žil stejně jako ON. Nově si v rámci 
letošní akce mohli všichni zájemci 
prohlédnout vystavovanou techniku  
pelhřimovského Hasičského zá-
chranného sboru. Od 10 hodin pak 
na náměstí proběhl komentovaný 
zásah u simulované automobilové 
nehody v podání pelhřimovských profesionálních hasičů. Program celé akce ještě průběžně 

zpestřovalo vystoupení hudebníků z 
Jazz Bandu ze Základní umělecké školy 
Pelhřimov. Současně s tím dobrovolníci 
z Hodiny H, z.s. vyzdobili město 
veselými netradičními přechody a ve 
Školní ulici, jedné z nejvíce 
frekventovaných ulic v centru města, 
rozmístili, s ohledem na zacílení akce,  
vlastními silami vyrobené plakáty a 
tematické slogany. 
 
Výčet akcí realizovaných v rámci 
letošního „Evropského týdne mobility“ 
završil v sobotu dne 7.10.  v Městských 
sadech „B ěh města Pelhřimova“ . Šlo o 
veřejné běžecké závody v různých 

věkových kategoriích organizované Ski klubem Pelhřimov – lyžařským oddílem TJ Spartak 
Pelhřimov. 
 
Vedení města a Projekt Zdravé město a MA21 Pelhřimov tímto děkují všem sponzorům, partnerům, 
jejich realizačním týmům a dobrovolníkům za spolupráci na výše uvedených akcích. 
Nemalý dík rovněž patří všem obyvatelům města a jeho návštěvníkům, kteří na akce zavítali a 
uvedených aktivit se osobně zúčastnili, nebo alespoň přítomné závodníky podpořili v jejich snažení. 
 
K pokrytí části nákladů spojených s realizací akcí byla Městu Pelhřimov poskytnuta dotace 
z rozpočtu Kraje Vysočina pro projekt „Realizace MA21 a podpora zdraví ve Zdravém městě 
Pelhřimov v roce 2017“. 
 
 
V Pelhřimově 10.10.2017 
 


