
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY ve dnech 16. 9. - 22. 9. 2012 
letos pod názvem: Pohyb správným směrem

Program:
17. 9. 2012, od 15:00 do 17:00 hodin
V každém věku v pohybu
KDE: park za Rehabilitačním ústavem Karviná-Hranice
• beseda nejen pro seniory o turistice a bezpečnosti v silničním  

provozu, instruktáž chůze s trekkingovými holemi, poradenství 
v oblasti zdraví (měření tuků přístrojem InBody, měření cukru s těle), 
kulturní program žáků základních škol. V případě nepříznivého 
počasí se akce koná ve Společenském sálu Rehabilitačního ústavu 
Karviná-Hranice

18. 9. 2012, od 15:00 do 17:00 hodin
Na koloběžkách se Sluníčkem
KDE: park Boženy Němcové, areál Loděnice
• závody na koloběžkách a jiné atrakce pro děti od 2 do 8 let (simulátor 

nárazu, ukázka první pomoci, skákací hrad …)

19. 9. 2012, od 18:00 hodin
Na In-line po Karviné neboli 
Končíme prázdniny na kolečkových bruslích
KDE: Univerzitní náměstí, Karviná-Fryštát
• projížďka podvečerní Karvinou na In-linech ve spolupráci se OPF 

Karviná SU, PČR a MP Karviná

20. 9. 2012, od 15:00 do 17:00 hodin
Pěšky Karvinou
KDE: Masarykovo náměstí, Karviná-Fryštát
• procházka po Masarykově náměstí s průvodcem, výuka správné 

chůze s trekkingovými holemi, možnost měření tuků přístrojem 
InBody, hudební program žáků základních a mateřských škol 
na náměstí

21. 9. 2012, od 14:00 do 17:00 hodin
Nejen s kolem kolem Karviné
KDE: OD Prior, Karviná-Fryštát
• projížďka po cyklistických stezkách na kole pro děti a dospělé po 

stanovené trase s programem (lanové aktivity, projížďka na segway, 
vědomostní kvíz, jízda zručnosti …)

 
25. 6. - 30. 09. 2012
Výstava výtvarných prací s dopravní tématikou: 
Schovávaná v barvách
KDE: foyer Městského domu kultury, Karviná-Nové Město
• výstava prací dětí mateřských a žáků základních škol z Karviné, 

Petrovic u Karviné a Stonavy.

statutární město Karviná pořádá

BAREVNÝ PODZIM 
A EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY

16. 9. - 22. 9. 2012

BAREVNÝ PODZIM 2012 ve dnech 21. 9. - 22. 9. 2012

Program:
21. 9. 2012, od 14:00 do 18:00 hodin - 17. ročník akce 
Barevný podzim 2012
KDE: areál parku Boženy Němcové a u letního kina
• Ukázka výcviku služebních psů
• Ukázka sokolnictví
• Projížďky na koni
• Ukázka lukostřelby
• Stloukání ptačích budek
• Živý koutek
 - prezentace činnosti KSVČ Juventus Karviná, Centrum Přírodovědná 

stanice (prezentace živých zvířat, hry, soutěže a kvízy pro malé 
i velké …)

• Prezentace českého svazu včelařů
• Projížďky na koních
• D-klub Ostrava 
 - tee-pee, výstava fotografií z různých koutů naší planety, ruční 

dílnička s výrobou indiánských lapačů snů
• ASK ČR (Asociace středoškolských klubů ČR), Klub Petrklíč Český 

Těšín - čajovna Laja v mongolské jurtě - ochutnávka čajů ze 
čtyř kontinentů, každou hodinu degustace sezónního čaje, výstava 
fotografií z celého světa, stánek s regionálním jídlem, ruční dílna, 
setkání s dobrovolníky z Japonska, Tajwanu, Koreje a Číny

• Program MěDK - Cirkus trochu jinak (klauni, zvířátka z balónků, 
workshop, žonglování, bublinář, výtvarná dílna …), muzikohraní – 
hra na africké bubny djembe, mažoreky Michelle, vyřezávání ovoce 
a zeleniny, Nicolas Dance Unico, malování na obličej, nafukovací 
atrakce pro děti …

21. 9. - 22. 9. 2012, od 19:00 do 08:00 hodin
Nocování v parku
KDE: areál parku Boženy Němcové u letního kina
• ASK ČR, Klub Petrklíč Český Těšín pořádá pro děti nocování 

v parku 

22. 9. 2012, od 10:00 do 13:00 hodin
Soutěž mladých rybářů
KDE: park Boženy Němcové u srubu (u loděnice)
• soutěž v lovu ryb mladých rybářů do 13 let. Dále si mohou, pod 

dohledem starších rybá řů, „zarybařit“ děti z řad návštěvníků akce. 
Součástí akce je výstavka živých ryb žijících v našich vodách.

Pro všechny návštěvníky akce jsou připraveny stánky s občerstvením.
Změna programu vyhrazena. Vstup zdarma.


