Milí zástupci naší městské části,
jsme studenti gymnázia Postupická a rozhodli jsme se zapojit do projektu „Bezpečné cesty do
školy“ protože :
1. Přehnaný rozvoj motorismu v ČR se negativně odráží nejen na stavu životního prostředí, na
bezpečnosti silničního provozu, na podmínkách pro nejšetrnější a nejzdravější způsoby přepravy,
ale i na naší kondici a životním stylu!!! Méně se pohybujeme a jsme náchylní k obezitě!
2. Pokud pouze jezdíme metrem, autobusem nebo nás rodiče vozí autem, nemůžeme poznat své
okolí, sžít se s ním a tím hůře komunikujeme s lidmi. Nemáme dostatek podnětů pro rozvoj naší
psychiky, později se osamostatňujeme, proto máme menší sebevědomí.
Chceme se pokusit trochu změnit tuto situaci alespoň tím, že si zpříjemníme každodenní cestu do
školy a ze školy ať už pěšky, na kole nebo na kolečkových bruslích !
Rádi bychom proto někoho z Vás, zástupců Městké části, přizvali k pomoci a spolupráci na našem
projektu – konkrétně půjde o účast v pracovní skupině, která bude mít za cíl zvýšení bezpečnosti a
zlepšení podmínek pro pěší a cyklisty, kteří se dopravují do naší školy. V pracovní skupině budou
kromě nás a Vás také zástupci Policie ČR, Magistrátu Hl. m. Prahy a sdružení Pražské matky, které
projekt Bezpečné cesty do škol iniciují.
Že to myslíme vážně, se můžete přesvědčit 19.9. 2007, kdy v rámci ETM chceme na naší škole
uskutečnit „Den bez aut“ s tímto programem :
1. jízda studentů na kolech, koleč. bruslích nebo koloběžkách z předem stanovených „meeting
pointů“ ve skupinách, za doprovodu profesorů označených bezpečnostními vestami; skupiny pojedou
po předem určených a vybraných trasách
2. sraz všech účastníků před školou, kde jednotlivé skupiny vyplní dotazníky, zaměřené na hodnocení
trasy, kterou do školy studenti jeli
3. aktivity spojené s tímto dnem :
a) soutěž na kolech (závod na čas po vyznačené trase se 4 – 5 kontrolami a úkoly)
b) soutěž na kolečkových bruslích v okolí školy (po vyznačené trase, také s úkoly)
c) soutěž na koloběžkách
d) studenti primy a sekund y - program s příslušníky policie na dopravním hřišti
4. vyhodnocení soutěží
5. demonstrativní jízda k městskému úřadu Prahy 4 a zde rozhovor se zástupci úřadu pro ochranu živ.
prostředí a výstavbu cyklostezek (pro studenty na kolech z 3. a 4. roč.)
Vidíte, poslední bod programu se týká vás.Tady bychom chtěli, kdybyste nám při tomto setkání
přislíbili pomoc a seznámili nás se zástupci, kteří nám budou ochotní v našem projektu pomáhat.

Prosím, napište nám, odpovědí prof. L. Bímové, jaký je váš názor na tuto naši iniciativu. Děkujeme,
studenti gymnázia Postupická.

