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Tisková zpráva ze dne 11. září 2003:

Den bez aut již za týden


Ekologové zvou na cyklistický výlet po okolí České Třebové a variantách silnice R35

Děti Země na pátek 19. září vyhlásily jedenáctý ročník celonárodní akce DEN BEZ AUT. K ní se může přihlásit kdokoliv, komu není negativní vliv dopravy na životní prostředí a zdraví lidí lhostejný, stačí uspořádat nějakou veřejnou akci. Informační a materiální servis si může každý zájemce o tuto akci najít na stránce www.detizeme.cz/denbezaut. Pro občany České Třebové a okolních obcí sdružení Děti Země a Zelený Kohout přichystala na sobotu 20. září již druhý ročník cyklistického výletu pod názvem „Po trasách R35“. Odjezd je ve 13 hodin ze Starého náměstí v České Třebové. 

„Cílem cyklojízdy je upozornit v terénu na ta místa variant A a B rychlostní silnice R35, kde dochází k negativním střetům s krajinou a s obcemi jako je Semanín, Rybník či Třebovice“ uvedl za organizátory Radim Lána ze sdružení Zelený Kohout, které se o problematiku této komunikace živě zajímá. Společně s Dětmi Země podporuje modifikovanou variantu C.

Děti Země zároveň žádají zájemce z řad městských úřadů a nestátních i státních institucí, které se budou chtít na Dni bez aut aktivně podílet, aby se jim ozvaly přes e-mail dz.brno@ecn.cz či telefon 545 210 393. Potřebné informace a propagační materiály poskytuje také speciální internetová stránka www.detizeme.cz/denbezaut. Letošní motto je stejné jako loni - „Budoucnost patří šetrné dopravě!“. 

Rovněž je vítána aktivita jednotlivých občanů, zejména osobností veřejného života, politiků a zastupitelů měst a obcí, kteří v pátek nechají své automobily alespoň jeden den v roce doma a po celý tento den použijí veřejnou dopravu, bicykl nebo vlastní nohy. Proto je zveřejněna petiční výzva „Nechte auto doma!“. K ní se může připojit každý, stačí na stránce www.detizeme.cz/denbezaut do 19. září vyplnit příslušný formulář.

Hlavním partnerem Dne bez aut jsou již čtvrtým rokem České dráhy, které ještě navíc na sobotu 27. září připravují třetí ročník Dne železnice. Mediálním partnerem je poprvé Český rozhlas 1 – Radiožurnál. Akci finančně stejně jako loni podpořilo Ministerstvo životního prostředí, Odborové sdružení železničářů, Nadace Partnerství v Brně a Nadace VIA v Praze.

V roce 2002 se Dne bez aut v ČR zúčastnilo rekordních 290 organizací v 85 městech. V celkem čtrnácti městech byla jízda v prostředcích MHD zdarma. K výzvě „Nechte auto doma!“ se připojilo 1.201 občanů, z toho 129 zastupitelů a pracovníků veřejné správy ve 40 městech. Nejpopulárnější akcí byly opět cyklojízdy – uskutečnily se ve 29 městech.




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Partnery Dne bez aut jsou České dráhy (na 27. září připravují Den železnice) a Český rozhlas 1 - Radiožurnál.
Akci finančně podpořily: Ministerstvo životního prostředí, Nadace Partnerství Brno,
Nadace VIA Praha a Odborové sdružení železničářů.

