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V dubnu odstartovaly dopravní kurzy pro seniory  
  22. 5. 2018, 15:28, Pořad: Praha TV , Stanice: Online vysílání

Dnes,

PRAHA ,

Natálie Forsterová

Díky novým kurzům Jedu s dobou se senioři mohou naučit jak zvládnout smyk nebo třeba jak správně brzdit. Projekt odstartoval v dubnu
v několika městech napříč republikou a je určený pro řidiče nad 65 let. Právě ti totiž podle statistik patří společně s mladými lidmi mezi
nejohroženější skupiny řidičů.

Reklama

Jedu s dobou. To je název nového vzdělávacího projektu pro seniory, který organizuje Autoklub ČR.

"Z hlediska statistiky senioři způsobí 10% až 15% smrtelných nehod během roku. Takže tato skupina je z hlediska nehodovosti určitě
významná, a proto jsme se rozhodli tento projekt realizovat za pomoci Fondu zábrany škod," řekl Libor Budina, Autoklub ČR.

Vzdělávací program tvoří teoretická a praktická část. V té první se senioři dozví třeba to, jak se zachovat v krizových situacích, nebo také
o novinkách v legislativě. Ve druhé části kurzu si rady v praxi vyzkouší.

"Zkusí si na kluzných plochách polygonu krizově zabrzdit, což je velice důležité, protože když řidič zastaví na co nejkratší brzdné dráze,
tak pak případně minimalizuje následky dopravní nehody. Také si senioři vyzkouší zvládnout smyk v zatáčce," řekl Libor Budina.

Kurzu Jedu s dobou se rozhodl zúčastnit i pan Frantiček Čečil z Plzně, a to i přes to, že má mnohaleté zkušenosti ze závodů historických
vozů.

"Mně je 69 let a řidičský průkaz jsem dělal přesně před 50 lety, takže mám takové malé výročí. Osobně cítím, že reakce už nejsou takové
jako v mládí," řekl František Čečil, řidič.

"To základní pravidlo říká, že od 65 let jsme povinni chodit na lékařské kontroly a vlastně dostat potvrzení od lékaře, že smíme řídit
automobil," řekl Igor Sirota, mluvčí ÚAMK.

Senioři se mohou do nového bezplatného vzdělávacího programu s názvem Jedu s dobou registrovat na internetových stránkách.
Jedinou podmínkou účasti je vlastní vozidlo.

"Kurzy nám startují 21. dubna a budou probíhat až do konce srpna. Celkem se zrealizuje 32 jednodenních akcí a ten program je celkově
určen pro 3840 seniorů," řekl Libor Budina.

Kurzy se budou konat celkem v 8 městech. V Mostě, Příbrami, Sosnové, Hradci Králové, Jihlavě, Vysokém Mýtě, Třinci a v Ostravě.

Reklama
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