Děti Země za podpory Českých drah, a. s.
a Správy železniční dopravní cesty, s. o. 
vyhlašují 15. ročník celostátní akce


DEN BEZ AUT

22. září 2007

NECHTE AUTO DOMA!


Své sympatie může vyjádřit každý, kdo podpoří výzvu Dětí Země „Nechte auto doma!“. Tím se zaváže, že v sobotu 22. září ke své přepravě nepoužije po celý den automobil a bude cestovat veřejnou dopravou, na bicyklu nebo pěšky. K výzvě se lze připojit přes internetovou stránku http://www.detizeme.cz/denbezaut, kde jsou další údaje (viz také dz.brno@ecn.cz). Akce probíhá současně s 8. ročníkem Evropského DBA a ETM.

Akci finančně podporují: 
Ministerstvo životního prostředí, Odborové 
sdružení železničářů a AŽD Praha, s. r. o.
NEZAPOMEŇME: 29. 9. = Den železnice
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