Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 48/50, 602 00 Brno
tel./fax 545 210 393, dz.brno@ecn.cz, www.detizeme.cz/denbezaut

Den bez aut 22. 9. 2007 - výzva s náměty ke spolupráci

Děti Země na sobotu 22. září vyhlašují již 15. ročník celonárodní akce Den bez aut společně s 8. ročníkem Evropského dne bez aut, který koordinuje Ministerstvo životního prostředí (viz www.env.cz/edba). K ní se může přihlásit kdokoliv, komu není negativní vliv dopravy na životní prostředí a zdraví lidí lhostejný. Nejlépe tento den či aspoň během týdne od 16. 9. do 22. 9. je možné uspořádat nějakou veřejnou akci jako seminář, výtvarnou soutěž, jízdu na kole, výstavu, besedu atd. 
Hlavním partnery jsou po osmé České dráhy, a. s. (ty na sobotu 29. září připravují 7. ročník Dne železnice) a po čtvrté Správa železniční dopravní cesty, s. o. Motto je stejné jako loni - „Budoucnost patří šetrné dopravě!“. Děti Země také uvítají aktivitu jednotlivých občanů, zejména osobností, kteří nechají své automobily alespoň jeden den v roce doma a použijí 22. září veřejnou dopravu, bicykl nebo vlastní nohy. Proto opět zveřejňují petiční výzvu „Nechte auto doma!“.
V roce 2006 proběhly akce ke Dni bez aut v ČR ve 106 městech, přičemž jízda v prostředcích MHD byla zdarma ve 26 z nich. K výzvě „Nechte auto doma!“ se připojilo 1.750 občanů, včetně 130 zastupitelů a pracovníků veřejné správy ve 49 místech. Velmi populární byly opět cyklistické jízdy městem či cyklovýlety – bylo jich 24 ve 21 městech.

DVACET RŮZNÝCH ZPŮSOBŮ PŘIPOJENÍ SE KE DNI BEZ AUT:
vydávat tiskové zprávy k lokálnímu dopravnímu problému nebo dělat tiskové konference s osobnostmi, 
distribuovat a vylepovat plakáty o DBA, psát články do sdělovacích prostředků, vyvěsit velký transparent apod., 
distribuovat a propagovat výzvu „Nechte auto doma!“ určenou veřejnosti a zejména politikům (např. zastupitelům města a kraje), aby na Den bez aut nepoužili ke své přepravě automobil, ale cestovali veřejnou dopravou, na kole nebo pěšky (je možné si domluvit dopředu účast osobnosti, která tak učiní), 
uspořádat výstavu o dopravním problému (např. v prostředku MHD, ve velkém stanu v centru, na úřadě) nebo informační stánek, kde se také můžou sbírat podpisy pod petici, 
vydat speciální číslo časopisu, knihu, leták, plakát nebo pohlednice o vlivu dopravy na životní prostředí, 
	zaslat dopis nebo petici s návrhem řešení nějakého dopravního problému či naopak s kritikou stávajícího stavu, 
uspořádat anketu mezi občany o návrhu řešení dopravního problému, 
uspořádat happening např. na téma kritika nehodovosti na silnicích, proti autům parkujícím na chodníku (např. výlep samolepek na auta), zastrkávat za stěrače aut výzvu „Nechte auto doma!“ a o akcích ke DBA ve městě atd., 
uspořádat výtvarnou, literární, sochařskou nebo videofilmařskou soutěž pro děti (i dospělé) např. pod názvem „Ekologické vozidlo budoucnosti, které nešpiní, nehlučí a nezabíjí“, „Jezdíme pro přírodu“, „Chráníme přírodu - chodíme pěšky“, „Moje město, moje ulice bez aut“, „V přírodě vždy hezky, na kole či pěšky“ apod., 
uspořádat promítání filmů s besedou o vlivu dopravy na životní prostředí a o DBA, 
uspořádat besedu či odborný seminář (konferenci) se zástupci městského úřadu či komunálních politiků (kandidátů do města, kraje, Poslanecké sněmovny nebo Senátu) a odborníků za účasti veřejnosti o dopravní politice města či kraje, o rozvoji cyklistiky a MHD, o kontroverzní dopravní stavbě ve městě a v okolí apod., 
uspořádat propagační jízdu historickým vlakem či tramvají, spojenou např. s výstavou uvnitř, 
	zajistit jízdu v prostředcích MHD zdarma (většinou o tom rozhoduje rada města nebo zastupitelstvo), 
	zapojit státní nebo městskou policii, aby tento den (popř. celý týden) prováděly rozsáhlé kontroly řidičů, zda jezdí po městě správnou rychlostí, dobře parkují a mají povolený vjezd do centra, popř. aby byly dočasně uzavřeny některé ulice v centru jen pro pěší či cyklistickou dopravu, 
uspořádat veřejné shromáždění např. na památku obětí dopravních nehod ve městě pod názvem „Den ohleduplnosti řidičů“, 
uspořádat propagační nebo protestní cyklistickou jízdu městem k nějakému důležitému dopravnímu bodu nebo k místnímu úřadu, o víkendu cykloturistický výlet např. po vybudované cyklistické stezce apod., 
	otevřít novou cyklistickou stezku nebo pěší zónu ve městě, 
	zajistit slevu pro parkování na záchytných parkovištích na okraji města, aby auta nejezdila do centra, 
uspořádat pochod např. proti nějaké dopravní stavbě za účasti místních politiků a osobností, 
udělat symbolickou blokádu silnice v centru města nebo mimo něj atd. 

Děti Země všem zájemcům o přípravu akcí ke Dni bez aut nabízejí:
pomoc při přípravě a realizaci veřejných akcí a medializaci na centrální i lokální úrovni, 
	zaslání propagačního banneru o DBA k umístění na vaše internetové stránky a loga DBA pro vaše tiskoviny,
zaslání celostátních barevných plakátů (formát A4, A3 a A2), samolepek, letáčků a dalších tiskovin, 
zaslání textu petiční výzvy „NECHTE AUTO DOMA!“ (i elektronicky) pro občany i zastupitele obcí a měst,
zaslání předlohy samolepek k lepení na auta, která špatně parkují,
	prodej antiautomobilových triček s logem DBA za benefiční cenu 200 Kč,
	prodej knih o vlivu dopravy na životní prostředí dle formuláře na www.detizeme.cz.

Ozvěte se prosím a dohodneme formu spolupráce. Děkuji.

21. srpna 2007
RNDr. Miroslav Patrik, vyhlašovatel českého Dne bez aut 22. 9. 2007

