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Pražské matky pro chodce
v Evropském týdnu mobility
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Pražské matky vítají Evropský týden mobility jako výjimečnou příležitost seznámit širší veřejnost s projekty a
aktivitami na podporu nemotorové dopravy, zejména chůze, a rozšířit spolupráci se školáky i dospělými
občany, na níž jsou jejich aktivity založeny. Občané se mohou s Pražskými matkami setkat během celého Dne
bez aut 22. září ve stánku na Národní třídě.
Pražské matky u svého stánku přivítají děti, pro něž mají připraveny hry i soutěže a také lákavé odměny. Děti si mohou
zaskákat panáka nebo malovat křídami po chodníku. Dozví se, kolik by člověk měl udělat každý den kroků, budou
odhadovat, jak je co daleko, či si na mobilní aplikaci budou moci ověřit, kolik kroků musí udělat, aby urazily určitou
vzdálenost. Budeme pořádat soutěže v zavazování tkaniček a společně vytvářet obraz plný bot.
Pro dospělé i děti mají PM ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR) připravenu mapu Prahy, do
níž mohou návštěvníci stánku vyznačit místa ve veřejném prostoru, která by jako pražští chodci chtěli zlepšit – např. kde
chybí v ulicích stín stromů, lavičky, toalety a další uliční mobiliář, nebo zaznamenat nápad, jak veřejný prostor oživit. IPR
tuto mapu využije při projektování.
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Pražské matky v rámci svých dlouhodobých projektů Bezpečné cesty do školy a Chodci sobě napomáhají tomu, aby do
školy mohlo více dětí chodit pěšky nebo jezdit na kole či koloběžce a aby i dospělí častěji využívali chůzi po městě. Aby však
mělo více lidí chuť vyrazit do města jinak než autem, musí být pohyb po ulicích Prahy především bezpečný i pohodlný a
veřejná prostranství pro pobyt venku atraktivní. Nejdůležitějšími výsledky těchto projektů jsou proto úpravy komunikací a
veřejných prostranství ve prospěch chodců. Odpovědnost za přizpůsobování dopravní infrastruktury i veřejných prostranství
potřebám chodců nese však především hlavní město se svými institucemi jako je např. IPR a Technická správa komunikací,
které je plánují a realizují. Změny však mohou iniciovat i navrhovat sami občané.
ETM je i dobrou příležitostí pro školy, jak uvést do pohybu děti, kterým naše „sedavá doba“ snižuje fyzickou kondici a
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působí zdravotní i psychické problémy. V současné době probíhá projekt Bezpečné cesty do školy na 4 pražských školách ,
z nichž ZŠ Tusarova organizuje 22. září pěší den, ZŠ Koloděje v průběhu celého týdne zaznamenává, kolik dětí přišlo do školy
pěšky, přijelo na kole nebo na koloběžce, a ZŠ Barrandov se rozhodla oslavit Den bez aut jako hobiti – 22.září je totiž nejen
mezinárodním dnem bez aut, ale také předpokládaným datem narozenin známých literárních hrdinů Bilba a Froda z knih J.
R. R. Tolkiena. Protože hobiti rozhodně nejezdili autem, vyzvala škola děti i rodiče, aby ten den zkusili přijít do školy po
svých.
Pro všechny návštěvníky Dne bez aut bude u stánku PM připraveno příjemné posezení, kde si budou moci odpočinout.
Pro novináře je to skvělá příležitost, jak nafotit či natočit zajímavé situace, děti i dospělé v akci i při relaxaci.
V Praze dne 16. 9. 2016
Kontakty:
Blanka Klimešová, PM, koordinátorka BCŠ, tel.: 777 813 934
Petra Syrová, projektová manažerka PM, tel.: 776 769 331
Jarmila Johnová, předsedkyně PM, tel.: 721 761 474
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Nezisková organizace Pražské matky (PM) usiluje v rámci dlouhodobých projektů na podporu bezmotorové dopravy ve spolupráci se
školami (Bezpečné cesty do školy – BCŠ: http://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-dskoly/) a s aktivní účastí dětí i dospělých
(Chodci sobě, www.chodcisobe.cz) o lepší podmínky pro chůzi ve městě. Dosáhla již řady úprav na pražských komunikacích či veřejných
prostranstvích ve prospěch chodců (http://www.prazskematky.cz/fotogalerie/bezpecne-cesty-do-skoly-realizovana-dopravni-opatreni/,
www.chodcisobe.cz) a uskutečnila mnoho akcí k pochopení důležitosti chůze pro lepšímu kvalitu života ve městě.
PM získaly za svou činnost dvě evropská ocenění (http://www.prazskematky.cz/o-nas/oceneni/ ).
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Projekt BCŠ aktuálně probíhá na ZŠ Koloděje, ZŠ Barrandov, ZŠ Hostivař a ZŠ Tusarova.
Kontakty na školy, které se zapojily v rámci BCŠ do Evropského týdne mobility:
ZŠ Tusarova: nezbedova@skolatusarova.cz, 220 800 669, ZŠ Barrandov: milan.holub@fzsbarr.cz, 724 325 589, ZŠ Koloděje:
zdenekdolansky@tiscali.cz,603 870 762

