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Moderátor Bohumil Klepetko:

Zdokonalit techniky řízení auta či seznámit se s novinkami v dopravní vyhlášce. Takovou možnost budou mít zdarma v následujících pěti
měsících senioři v celé republice. Autoklub České republiky otevírá kurzy bezpečné jízdy pro řidiče od 65 let nazvané Jedu s dobou.

Autor Lucie Chytilová:

Jsou opatrnější, pomalejší a dodržují pravidla. Ročně ale v Česku způsobí 80 smrtelných nehod. Kurzy bezpečné jízdy by řidiče nad 65
let měly naučit, jak věku přizpůsobit techniku řízení.

Libor Budina, organizátor kurzů Jedu s dobou, Autoklub ČR:

S rostoucím věkem klesá reakční doba, a proto i praktická část kurzu je zaměřená na krizové brždění. Když řidič senior nemá tak rychlou
reakční dobu, tak aspoň dokáže dobře krizově zabrzdit tak, aby zastavil na co nejkratší brzdné dráze, a minimalizoval tak případné
následky dopravní nehody.

Autor Lucie Chytilová:

Ukázkový kurz si na polygonu v Hradci Králové vyzkoušel i Ivan Syrůček. Za volant nesedá často, rady instruktora ve vysílačce proto
ocenil.

Vít Jedlička, instruktor:

Ve chvíli, kdy řidič dostane smyk a ještě přidá plyn, tak se situace zhorší.

Ivan Syrůček, účastník kurzu Jedu s dobou:

Slalom, projíždění, brždění, perfektní. Zopakoval jsem si to a přiučil jsem se i technice víc.

Vít Jedlička, instruktor:

Největší problém byla rychlá práce s volantem, když chtěl třeba rychleji projet slalom, což je samozřejmě pochopitelné a to nejsou
problémy, které jsem tady viděl poprvé, s tím má problémy spousta účastníků klasických kurzů.

Autor Lucie Chytilová:

Součástí šestihodinového kurzu je i teoretická část, vysvětlení novinek v dopravní vyhlášce nebo kurz první pomoci. vysvětlení novinek v
dopravní vyhlášce nebo kurz první pomoci.

Ivan Syrůček, účastník kurzu Jedu s dobou:

Jinak dobrý? Cítíte se dobře?

Autor Lucie Chytilová:

Kurzy bezpečné jízdy pro seniory začínají 21. dubna a končí 28. srpna. Přihlásit se může 3 800 seniorů.
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