
Výzva všem lidem v České republice

Podpořte „Den bez aut“ 22. září 2007 a nejezděte tento den autem!

NECHTE AUTO DOMA - zachovejte se tento den ohleduplněji!

Ekologické sdružení Děti Země vyhlásilo na sobotu 22. září 2007 již 15. ročník českého Dne bez aut společně
s 8. ročníkem Evropského dne bez aut, který koordinuje Ministerstvo životního prostředí. K akci se  může
připojit kdokoliv, komu není lhostejný negativní vliv dopravy na životní prostředí. Proto je na tento den
(ale i na předcházející týden) připraven pestrý program, který propaguje veřejnou, cyklistickou a pěší dopravu.

Své sympatie ke Dni bez aut může vyjádřit  každý, když se do půlnoci v sobotu 22. září  prostřednictvím
internetového formuláře připojí k výzvě „NECHTE AUTO DOMA!“ (stačí do něho napsat své jméno a adresu
a popř. zaměstnání a e-mail).  Tím se zaváže, že celý tento den ke své přepravě nepoužije automobil, ale
bude cestovat veřejnou dopravou, na bicyklu nebo pěšky. 

Loni tak učinilo 1.750 osob, včetně 130 zastupitelů a pracovníků veřejné správy ve 49 městech a obcích, 23
členů Parlamentu ČR a 1 člena Evropského parlamentu. Děti Země také doufají, že výzva bude chápána jako
výraz naší ohleduplnosti vůči lidem a přírodě. 

Svou podporu výzvě „NECHTE AUTO DOMA!“ m ůžete do 22. září 2007, kromě vyplnění formuláře na
internetu,  také  poslat  přímo vyhlašovatelům českého Dne bez aut (uveďte  své jméno,  adresu a popř.
zaměstnání a e-mail) na adresu: Děti Země, Cejl 48/50, 602 00 Brno, tel./fax 545 210 393, dz.brno@ecn.cz.

Jména signatářů výzvy jsou průběžně zveřejňována na stránce http://www.detizeme.cz/denbezaut, kde je
také podrobná nabídka, jak se ke Dni bez aut připojit dalšími způsoby. Informace o Evropském dni bez aut jsou
na internetové stránce http://www.env.cz/edba.

V Brně dne 21. srpna 2007

V roce 2006 výzvu podpořilo 130 zastupitelů měst, obcí a krajů a pracovníků veřejné správy ze 49 míst: 
Blovice (1), Borovnice (1), Brno (5), Brno-Bystrc (1), Brno-Nový Lískovec (1), Brno-střed (1), Čáslav (1), Červenka (2),
Česká Lípa (1), Fulnek (21), Hodonín (15), Hořice (1), Hradec Králové (1), Hranice (1), Cheb (5), Chocerady (1),
Chrudim (1), Jablonec nad Nisou (1), Jílové u Prahy (1), Jirkov (1), Kladno (1), Kopřivnice (1),  Kunovice (1),
Lanškroun (1), Liberec (3), Lysá nad Labem (20), Milovice (1), Opava (1), Plzeň (3), Praha-hlavní město (4), Praha 1
(1), Praha 2 (3), Praha 4 (4), Praha 5 (2), Praha 7 (1), Praha 8 (1), Praha 10 (1), Praha 13 (1), Praha 15 (1), Rakovník
(1), Rožnov pod Radhoštěm (1), Semanín (1), Sázava (1), Stratov (1), Třebíč (1), Třinec (1), Ústí nad Labem (1),
Varnsdorf (1), Zdice (1) a zastupitelé a pracovníci 3 krajů (7) a pracovníci MD, MŠTVM a MŽP (17).



Podpořte „Den bez aut“ 22. září 2007 a nejezděte tento den autem!

NECHTE AUTO DOMA - zachovejte se tento den ohleduplněji!

My, níže podepsaní, se zavazujeme, že na Den bez aut 22. září 2007 nepoužijeme po celý den ke
své přepravě automobil, ale budeme cestovat veřejnou dopravou, na bicyklu, pěšky či jiným
způsobem, který je přátelský životnímu prostředí.

Jméno a příjmení Adresa (včetně PSČ) Zaměstnání
(příp. funkce)

Podpis Případně e-mail

Podepisování petice končí o půlnoci 22. září 2007, archy pak IHNED prosím zašlete na adresu:
Děti Země, Cejl 48/50, 602 00 Brno

O další archy si zavolejte či napište na (popř. o další materiály): 
Děti Země - tel./fax 545 210 393 nebo dz.brno@ecn.cz


