
 
 
 
 

Program kampan ě 

 

Kampaň již tradi čně prob ěhne po celé Evrop ě ve dnech 16. – 22. zá ří a završí ji Den 
bez aut. Takže nastartujte kolob ěžky a p řiberte spolujezdce – aktuálním heslem je: 
„Sdílením vp řed!“  
Letošním tématem kampan ě jsou služby sdílené mobility. Sdílená mobilita dok áže 
omezit po čet vozidel na silnicích a množství najetých kilomet rů. Je tak k životnímu 
prost ředí šetrn ější.  
Potenciální výhody ve smyslu náklad ů (pro uživatele) a využití prostoru (pro 
spole čnost) jsou zna čné, protože automobily v soukromém vlastnictví v pr ůměru 95 % 
času stojí. Díky masivnímu rozší ření chytrých telefon ů a vývoji speciálních aplikací se 
objevují systémy sdílení automobil ů, jednostopých vozidel či nap ř. jízdních kol bez 
fixních stanoviš ť, které umož ňují registrovaným klient ům snadno najít nejbližší 
dopravní prost ředek z vozového parku a poté jej op ět zanechat v míst ě cílové 
destinace.  
 
ETM a EDBA má již své místo v osv ětových kampaních, které m ěsto Chrudim 
připravuje pro ob čany se svými partnery v rámci projektu Zdravé m ěsto a MA 21 
(školy, neziskové organizace, podnikatelé, M ěstská policie, Policie České republiky, 
Besip apod.) 
 
Po celý týden bude v Chrudimi probíhat program, kte rý bude zam ěřen na různé cílové 
skupiny a r ůzné způsoby mobility. 
 
18. – 22.9. - Pro první a čtvrté třídy ZŠ jsou připraveny besedy s M ěstskou policií na téma 
zásady bezpe čného p řecházení, používání reflexních prvk ů, základní silni ční předpisy, 
apod.  
 
16. a 17. 9. – Víkendové kolob ěžkování od 13:00 - 16:00 hodin v půjčovně koloběžek V 
Podzámčí ve Slatiňanech za zvýhodněné půjčovné se slevou 50% a děti zdarma. Nutná 
rezervace na telefonu Renata Kašparová 776 759 744 nebo mailu info@FitKolobeh.cz. 
 
19. 9. – „Na kole bez promile s Rebelem“ od 14:00 – 16:00 hodin na cyklostezce Chrudim 
– Slatiňany. Zde proběhne kontrola jízdních kol a dechová zkouška na alkohol v krvi u 



cyklistů, ale i poučení chodců o bezpečném pohybu na cyklostezce. Akce je připravena ve 
spolupráci s Policií ČR, Městskou policií, Besipem a Měšťanským pivovarem Havlíčkův Brod 
a.s. 
 
20.9. - Vycházkové rozjímání chrudimským parkem a beseda o přírodě a cestování se 
Zeleným domem Chrudim . Sraz v 9:00 hodin v Městském parku u denního stacionáře 
Jitřenka. Vycházka přírodou, zelení a kolem jezírek je ideální pro duševní pohodu. V případě 
špatného počasí se akce přesune do vnitřních prostot stacionáře.  
 
20. 9. – „Na kolo jen s p řilbou“  na dopravním hřišti v Městském parku od 16:00 do 18:00 
hod. Vstupenkou na akci bude cyklistická p řilba a kolo . Účastníci splňující tyto podmínky 
získají slosovatelný žeton. Proběhne slosování o drobné ceny. Pro děti i pro rodiče budou 
připravena stanoviště partnerů: Besip, Městské policie, PČR, ČČK apod.  
 
21. 9. – „Sejdeme se na zna čkách - aneb dopravní h řišt ě přijede k Vám“ – přijďte si 
vyzkoušet mobilní dopravní hřiště na sídliště U Stadionu ( hřiště v zadní části sídliště u č.p. 
727 – 757 směr Tesco) od 9:30 do 16:30 hodin.  Cílem akce je připravit děti na situace v 
silničním provozu. Děti se tak zábavnou formou naučí jak se chovat na komunikacích, 
důležité dopravní značky, jak přecházet přes přechod, kde si mohu hrát atd. Na dopravním 
hřišti nebudou chybět dopravní značky, kruhový objezd, přechod pro chodce a semafor. 
Akce bude doplněna divadelním představením Libora Štumpfa, malováním na chodník apod.  
 
 22. 9. – Evropský den bez aut – u MŠ Dr. Malíka (uzavřená komunikace u MŠ) a MŠ U 
Stadionu je připraven program zaměřený na prevenci úrazů u dětí v roli chodce, cyklisty, 
bezpečná cesta do školy apod.  
  
22. 9. – společnost Arriva Východní Čechy, a. s. připravila ve spolupráci s městem Chrudim 
pro cestující jízdné v rámci MHD zdarma. 
 
Akci spolu s městem Chrudim připravila Městská policie Chrudim, Policie ČR, Besip, ČČK, 
Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim, Zelený dům Chrudim, Měšťanský pivovar 
Havlíčkův Brod a.s., Sportovní areály města Chrudim s.r.o., Arriva Východní Čechy, a. s., 
chrudimské mateřské a základní školy a Fitkoloběh – Renata Kašparová. Jednotlivé akce se 
budou konat pouze v případě příznivého počasí.  
 
Podrobnější, případně doplněný program najdete na webových stránkách města pod 
odkazem Zdravé město a MA 21 nebo na facebooku Zdravého města Chrudim. 
 
 
 


