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Tisková zpráva:

Evropský týden mobility a den bez aut
Kopřivnice se zapojí do mezinárodní kampaně Evropský den bez aut (EDBA) a
evropského týdnu mobility (ETM), probíhající ve dnech 16.- 22.září 2005. Je
připravena celá řada akcí a programů pro děti a dospělé v průběhu celého
týdne.

Samotný EDBA je v Kopřivnici stanoven na pátek 16.9.2005. Města, která se totiž zapojují do
ETM si mohou sami zvolit den, kdy den bez aut budou pořádat. To je novinkou oproti jiným
rokům, kdy byl EDBA stanoven striktně v termínu 22.září. Nejzajímavější program je proto
soustředěn na pátek, kdy proběhne několik akcí.
V tento den bude uzavřeno parkoviště u prodejny Albert kde bude probíhat praktická zkouška
pro děti 1.stupně kopřivnických ZŠ, v rámci realizace programu Dopravní výchovy. Děti
budou mít mimo jiné i možnost prakticky si vyzkoušet jak se poskytuje první pomoc a nebo
ošetřuje zranění. Po celý den bude uzavřena část ulice Kpt. Jaroše, kde budou probíhat
aktivity, které zajistí DDM v Kopřivnici.
Odpoledne bude připraven program pro děti a rodiče před Kulturním domem, kde se bude
soutěžit a bavit doprovodným programem.
V sobotu je připraven „Běh rodným krajem Emila Zátopka" - 3. ročník v jehož rámci se
uskuteční běh pro všechny bez rozdílu věku "Běháme pro zdraví s VZP "- začátek soutěží je
už v 8:30 hodin před Technickým muzeem. a pro děti, které se zapojí do soutěží bude, jako
jedna z výher, možnost svézt se kočárem s koňským spřežením po centu města. Tuto možnost
pak bude mít i široká veřejnost v neděli v době od 13.00 do 15.00 hodin. Hlavní akcí toho dne
je totiž 3. ročník běhu a jen v rámci se uskuteční Lidový běh.(Běháme pro zdraví s VZP).
V pondělí si budou moci lidé před místním kulturním domem vyzkoušet simulátor nárazu,
nazývaný „Bum Bác.“ V době od 10.00 – 18.00 hodin. Navíc je nachystána, jako doprovodná
akce pro děti, kampaň Pásovec, která rodiče upozorňuje na důležitost požívání dětských
zádržných systémů.
V rámci aktualizace Plánu zdraví v Kopřivnici se ve středu sejde v 16.00 pracovní skupina
v oblasti dopravy, samozřejmě zveme širokou veřejnost, aby se setkání zúčastnila.
Poslední akcí v týdnu mobility v Kopřivnici je tzv. debatní liga pro žáky 2.stupně základních
škol, která se uskuteční ve čtvrtek dopoledne

ETM a EDBA je pořádán pod záštitou Ministerstva životního prostředí. Informace o EDBA a
ETM naleznete na http://www.env.cz/edba
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