Jaké akce při příležitosti kampaně

Evropský týden mobility připravujeme v Českých Budějovicích?
V Evropském týdnu od 16.9. do 22. 9. uspořádáme :
zahájíme ve středu 14.9. tiskovou konferencí na Magistrátu města za účasti zástupců Policie
ČR, Dopravního podniku města, Českých drah a vedení radnice,…
v předvečer Evropského týdne mobility s Rosou, společností pro ekologické informace a aktivity a
Sdružením pro záchranu prostředí Callou v rámci Zelených čtvrtků uspořáda ve čtvrtek 15.9.
besedu na téma Dominantní druh – auta ve městech. Povídání o dopravě nejen v Českých
Budějovicích s Ing.Lumírem Zenklem z inženýrské projekční kanceláře
Dříve jsme si mysleli, že pro individuální automobilovou dopravu lze ve městech vytvořit vhodné
podmínky, ale ukazuje se, že je to problém. Kde je hranice únosnosti? Jakými nástroji se lze bránit
individuální dopravě?
kde a kdy: Literární kavárna Měsíc ve dne, Nová ulice.Čtvrtek 15. září 2005 od 17 hodin.
V týdnu 16. – 21.9. projeté jízdenky Městské hromadné dopravy možno odevzdat na všech
předprodejích Dopr.podniku do 21.9. , podepsané se jménem a adresou. Výherci obdrží měsíční
předplatné
v pátek 16.9. Policie ČR bude kontrolovat cyklisty a jejich bezpečný pohyb po silnicích v dopravní
akci „ Šlapeme jak se dá“. Budou se zaměřovat na osvětu cyklistů v prospěšnosti nosit přilbu
v sobotu 17.9.:
- s Besipem a Ústředním automotoklubem „Den otevřených dveří pro motoristy “: řidičům bude
poskytnuta prohlídka základních funkcí automobilů na autoservisu (tlumiče,pneumatiky,huštění) se
záměrem zvýšit bezpečnou a úspornou jízdu řidičů. Možnost využití kluzné plochy pro kontrolu
kvality brzd. Všichni budou mít možnost vyzkoušet jízdu na motokárách na vyznačené motokárové
trati.Pásy nejsou pro legraci : vyzkoušíte simulátor nárazu ( Karolíny Světlé 2,ČB)
- v Dopravním podniku města, a.s. České Budějovice akce “Den otevřených dveří ” umožní
prohlídku autobusové vozovny v Novohradské ulici, trolejbusové vozovny v Horní ulici, kde mohou
návštěvníci shlédnout film o dopravním podniku, seznámit se s prací revizorů
Městem pojede tento den každou celou hodinu okružní jízda historickým trolejbusem, vstupné
zdarma.
Trasa z vozovny trolejbusů v Horní ulici po Pražské třídě, Strakonické ulici, Vltava střed, Husova
ulice, Mariánské náměstí, Senovážné náměstí, Nádraží, Pekárenská a Pražská třída, zpět do vozovny.
Inzerát s pozvánkou na náměstí vyjde v Mladé frontě
v pondělí 19.9. :
- ve vybraných základních školách proběhnou přednášky pro děti s lékařem z úrazového dětského
oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Klímou na téma „ Úrazy dětí na silnicích“.
Tyto besedy budou pokračovat na dalších školách v průběhu školního roku
- s městskou policií „Den otevřených dveří Městské policie České Budějovice“ kde bude pro děti
připraveno dětské dopravní hřiště, vydávání speciálních řidičských průkazů pro cyklisty, ukázka
sebeobrany v každou sudou hodinu, paintballová střelba, ÚAMK+Besip zapůjčí simulátor nárazu a
občané si prakticky vyzkouší simulaci nárazu ve 30-ti km rychlosti
( Haškova 2, ČB)
v úterý 20.9. :
- bude s Policií ČR a dětmi ze základních škol probíhat „ Po zebře bezpečně “ s chodci a řidiči na
dvou přechodech ve městě. Chodci budou dostávat od dětí malované obrázky a desatero chodce
ve sředu 21.9. :
- „Rozvojové záměry železnice v dopravní infrastruktuře“ – panelová diskuse s Ing.Študlarem,
zástupcem Českých drah pro jižní Čechy, poradcem ministra ŽP Ing.Kutákem a dalšími. Nosným
tématem bude IV. železniční koridor se všemi úskalími a variantami, projekt Šumavských železnic,
úloha železnice v IDS, jaké úlohy má soukromá železnice.Jde o společnou akci Sdružení Calla a ČD
v zasedací místnosti železniční stanice České Budějovice
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- v další vybrané základní škole proběhne přednáška pro děti s lékařem z úrazového dětského
oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Klímou na téma „ Úrazy dětí na silnicích“.
- s Policií ČR a dětmi ze základních škol dopravní akce „Jezdíme s úsměvem “– děti a policisté se
na dvou místech města zaměří na dodržování rychlosti projíždějících aut. Řidiči budou, dle své jízdy,
odměněni obrázkem smějícího se nebo zamračeného autíčka
- odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města : vydá publikaci „Vodnické pohádky“ o
výletech do přírody za městem České Budějovice mezi českovrbenské rybníky pěšky a na kolech
každý den týdne mobility :

- Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia připravilo výukový program pro 1.
stupeň ZŠ, který bude vyučovat po celý týden mobility . Program se bude týkat dopravy,
její historie, dopadů na životní prostředí a bezpečnosti při pohybu na silnici
- Český rozhlas : proběhne beseda k úvodu do Evropského týdne mobility
- se Studiem Gabreta vyjdou noviny pro udržitelný život Robinson : do všech základních škol
informace v novinách pro udržitelný život o konání této akce, o jejím smyslu
- Dům dětí a mládeže v týdnu mobility bude v zaběhlých kroužcích mluvit o přínosech této
aktivity s dětmi
- s Dopravním podnikem města vyvěsíme plakáty o této akci do vozů hromadné dopravy spolu
s akustickým hlášením pro cestující
- Městská policie - zajistí službu u přechodů pro chodce v blízkosti základních škol

V Evropském dnu bez aut ve čtvrtek 22.9. 2005 v Českých Budějovicích
Bude uzavřeno centrum Českých Budějovic pro veškerou automobilovou dopravu a to uzavírkou
náměstí Přemysla Otakara II. a přilehlých ulic kde proběhnou tyto aktivity :
-S Loutkohrou Jihočeského divadla a rádiem Frekvence 1, přivítá Magistrát města ČB děti z
mateřských školek a prvních tříd ZŠ aby se na náměstí zúčastnily pohádky o princezně Zlatušce,
která se chovala nešetrně k lesu, vodě, vzduchu a zvířátkům. Děti poradí jak vše napravit. Zato je
očekávají na ozvučeném náměstí pohádkové bytosti , bubeník, létající balónky
-Tři soutěžní hřiště připravené autorizovanou obalovou společností Eko-kom, poskytnou prostor
užívat pohybu na koloběžkách, kolech, skákání v pytlích a mnoho jiného. Připraveno je Maxi
domino, lektorský koutek k třídění odpadů a a spousta lákavých odměn za správné odpovědi. Jako
třešnička na dortu bude k dispozici horolezecká stěna .
- Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia bude mít zde několik stanovišť, na kterých
bude probíhat hra Člověče nezlob se - vše zaměřeno na bezpečnost dětí na silnicích ve věku od 3.tříd
až po střední školy
- Policie ČR spolu s Městskou policií a Besipem představí program prevence nehodovosti
v dopravě,
naučné videokazety, minisoutěže
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- Mapcentrum bude prezentovat projekt "Jižní Čechy pohádkové..."
- DDM, Klub českých turistů, Jihočeští taťkové
s prezentací svých
aktivit na ochranu životního prostředí

a Zoo Ohrada, Hnutí Duha se připojí

- Rosa, společnost pro ekologické informace a aktivity a Sdružení pro záchranu prostředí Calla
budou mít po celý den informační stolek před budovou Magistrátu města
porovnání různých druhů dopravy, inspirativní příklady šetrné dopravy z jiných měst, informace o
problémových dopravních uzlech v Českých Budějovicích. Návštěvníci budou mít též příležitost
spočítat si svoji ekologickou stopu a zúčastnit se ankety na téma "veřejná doprava v Českých
Budějovicích". Výsledky ankety budou společnostmi Rosa a Calla předány pro potřeby Magistrátu
města České Budějovice
- Občanské sdružení Energy Centre České Budějovice bude všem zájemcům poskytovat na svém
stánku informace, rady, návody a publikace z oblasti ekologické dopravy, úspor energií a využívání
obnovitelných zdrojů energie. Každý bude mít možnost zasoutěžit si .

- Dopravní podnik města s Magistrátem města na náměstí v poledne vylosuje podepsané jízdenky
s adresou, projeté v týdnu 16. – 21.9. a výherci obdrží měsíční předplatné. Jízdenky možno odevzdat
na všech předprodejích Dopr.podniku do 21.9. 2005
- na náměstí si prohlédneme a vyzkoušíme jízdu solárním vozidlem, který nám přiveze informace jak

využít sluneční energii k pohonu automobilu
- Britská rada v rámci kampaně probíhající v České republice „Město bez emisí- Carb0NiCity“,
která má podnítit mezinárodní diskusi o změně klimatu zahájí po poledni na náměstí workshop vedený
britským lektorem, který bude sestávat ze simulační hry na téma problematiky změn klimatu.
Studenti středních škol budou v týmech hrát určitou roli, jako např. ekologičtí aktivisté, majitelé
jaderné elektrárny, majitelé větrné elektrárny, stavební firma plánující výstavbu sídliště a pod. Každý
tým bude mít různé cíle, pouze omezené množství prostředků a bude si muset vytvořit vlastní
produkty. Jejich cíle se budou pokud možno vzájemně vylučovat s ostatními např." Zachraňte lesy ! "
Vydělejte co nejvíce peněz" a "Snažte se zatajit ekologickou skvrnu!" Celý scénář probíhá velmi
rychle a zahrnuje každý tým v jeho malém koutě světa. Cílem hry je, aby si účastníci uvědomili, že
všechny zdroje na Zemi jsou omezené a že všechny aktivity jsou vzájemně propojeny
- Cyklo Jiřička - poradenský servisní stánek pro cyklisty také v rámci kampaně Na kolo jen s přilbou
- Dopravní podnik města v ranní a odpolední špičce posílí dopravu. Vylosujeme výherce měsíčních
jízdenek
- Zeleninový bar odmění chodce jablíčky

NÁKRES NÁMĚSTÍ :
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