
 

Co si přejete vyhledat?

 

Stát se rozhodl zdarma naučit seniory řídit.
Mnozí jsou za volantem nevyzpytatelní
4. 11. 2018 • Novinky

Češi stárnou a nové krve není tolik, jako

dřív. Odráží se to i na silnicích, které

čím dál více začínají plnit řidiči starší 65

let. Stejně tak automobilky chrlí samé

novinky a nové technologie, se kterými

si starší řidiči těžko rozumí, složitější

pro ně bývá také se zorientovat v

hustější dopravě, než tomu bývalo před

čtyřiceti lety. JE třeba si ale uvědomit,

že každý senior je jiný, neplatí tedy

úsloví, že každý starší řidič se rovná

automaticky hrozbou na silnici, ba

naopak, většinou starší řidiči bývají na

silnicích více zodpovědnější, problémy

To se mi líbí 5 lidem se tohle líbí. Zaregistrujte se a prohlédněte si, co se vašim
přátelům líbí.
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Typologie řidičů je poměrně široka,
najdete se v ní?
4. 11. 2018

Test ojetiny Mercedes-Benz CLS
500. První čtyřdveřové coupé světa
má stále eso v...
4. 11. 2018

Stát se rozhodl zdarma naučit
seniory řídit. Mnozí jsou za
volantem nevyzpytatelní
4. 11. 2018

Test ojetiny Mercedes-Benz CLS
500. Zakladatel segmentu má stále
eso v rukávu
3. 11. 2018

Test Honda Civic 4D 1.6 i-DTEC.
Auto s nejnižší spotřebou ve třídě,
které...
3. 11. 2018



NOVINKY TESTY OJETINY ZAJÍMAVOST ZÁBAVA HISTORIE REPORTÁŽE SPORT VIDEA 

http://c.imedia.cz/click?adurl=http://jihlava.mitsubishi-motors.cz/%3Futm_source%3Dcz_sklik%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_term%3D970x210%26utm_content%3Dmitsubishi_hb_pelhrimov_auto_temata%26utm_campaign%3Dmitsubishi_jihlava&c=D3X2W9SSBVTC7IRVEJMDR7TTNW989G9FV33J9DDKP4R8CBGGN4K5R4AVXS624AEHSJCJ6NFQ97JQY8B7VG2I34PRVRZD7F5XEW32GPZ3XYKIR56DCHYXDTZ755AMKEI98NHT9HK7WPUSGIYS7IYQC73ZYIVF3H9Y2RHX6FVUBVVZDKWTUQHMEIY46YZ5DMWYCWSBDRGG35T3EFRDHP74RF334KVMRMGDUGKVNDFWM2
https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/personalizovana-reklama/
http://www.autojournal.cz/
http://www.autojournal.cz/stat-se-rozhodl-zdarma-naucit-seniory-ridit-mnozi-jsou-za-volantem-nevyzpytatelni/
http://www.autojournal.cz/category/novinky/
https://www.facebook.com/ad_campaign/landing.php?campaign_id=137675572948107&partner_id=autojournal.cz&placement=like_plugin&extra_1=http%3A%2F%2Fwww.autojournal.cz%2Fstat-se-rozhodl-zdarma-naucit-seniory-ridit-mnozi-jsou-za-volantem-nevyzpytatelni%2F%3Futm_source%3Dwww.seznam.cz%26utm_medium%3Dsekce-z-internetu&extra_2=CZ
http://c.imedia.cz/click?adurl=http://jihlava.mitsubishi-motors.cz/%3Futm_source%3Dcz_sklik%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_term%3D300x300%26utm_content%3Dmitsubishi_hb_pelhrimov_auto_temata%26utm_campaign%3Dmitsubishi_jihlava&c=UX7TMI3VEDCKYGJM3CDAMETKGB3SHTW5REWTEHTX8WMPUPN8GDE2YZJX8N3FACPYXHVNBU42RW2EZHMDEUM2XD32YKT6AINENRQMDKE4Z9R3DPIRZ6ARNB8G7FUCGDAJG838IXP7D8CGNNF2FCFEHA2GMUJA8WE4W7QE8EPAGRYXVWZTX66686TQ37DQWWIYMNYSGGNN3F93V8DFAD3I4VUEQCJVXKS52XDEDS5PEI
https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/personalizovana-reklama/
http://www.autojournal.cz/stat-se-rozhodl-zdarma-naucit-seniory-ridit-mnozi-jsou-za-volantem-nevyzpytatelni/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
http://www.autojournal.cz/ford-focus-active-na-ceskem-trhu-kolik-stoji-fofo-v-pohorkach/
http://www.autojournal.cz/ford-focus-active-na-ceskem-trhu-kolik-stoji-fofo-v-pohorkach/
http://www.autojournal.cz/vrati-imperium-uder-volkswagen-golf-opravdu-dostane-420-koni/
http://www.autojournal.cz/vrati-imperium-uder-volkswagen-golf-opravdu-dostane-420-koni/
http://www.autojournal.cz/opel-insignia-gsi-kralovna-krasy/
http://www.autojournal.cz/opel-insignia-gsi-kralovna-krasy/
http://www.autojournal.cz/agresor-nebo-svatecni-jezdec-typologie-ridicu-je-pomerne-siroka-najdete-se-v-ni/
http://www.autojournal.cz/agresor-nebo-svatecni-jezdec-typologie-ridicu-je-pomerne-siroka-najdete-se-v-ni/
http://www.autojournal.cz/test-ojetiny-mercedes-benz-cls-500-prvni-ctyrdverove-coupe-sveta-ma-stale-eso-v-rukavu/
http://www.autojournal.cz/test-ojetiny-mercedes-benz-cls-500-prvni-ctyrdverove-coupe-sveta-ma-stale-eso-v-rukavu/
http://www.autojournal.cz/stat-se-rozhodl-zdarma-naucit-seniory-ridit-mnozi-jsou-za-volantem-nevyzpytatelni/
http://www.autojournal.cz/stat-se-rozhodl-zdarma-naucit-seniory-ridit-mnozi-jsou-za-volantem-nevyzpytatelni/
http://www.autojournal.cz/test-ojetiny-mercedes-benz-cls-500-zakladatel-segmentu-ma-stale-eso-v-rukavu/
http://www.autojournal.cz/test-ojetiny-mercedes-benz-cls-500-zakladatel-segmentu-ma-stale-eso-v-rukavu/
http://www.autojournal.cz/test-honda-civic-4d-1-6-i-dtec-auto-s-nejnizsi-spotrebou-ve-tride-ktere-vas-bude-bavit/
http://www.autojournal.cz/test-honda-civic-4d-1-6-i-dtec-auto-s-nejnizsi-spotrebou-ve-tride-ktere-vas-bude-bavit/
http://www.autojournal.cz/category/novinky/
http://www.autojournal.cz/category/testy/
http://www.autojournal.cz/category/ojete-vozy/
http://www.autojournal.cz/category/zajimavosti/
http://www.autojournal.cz/category/zabava/
http://www.autojournal.cz/category/historie/
http://www.autojournal.cz/category/reportaze/
http://www.autojournal.cz/category/sport/
http://www.autojournal.cz/category/videa/


ale nastávají v době, kdy se stane nějaká nehoda. Avšak dle statistik stále největší procento

dopravních nehod zastávají mladí řidiči s čerstvým řidičským oprávněním.

Nový projekt Jedu s dobou, který organizuje Asociace center bezpečné jízdy s podporou

Policie ČR, Radou seniorů ČR a Autoklubu, má starším řidičům pomoci se se vším vyrovnat

a naučit. Zdarma pro ně vytvořila lekce s instruktory na polygonech po celé České republice.

Vše je tedy zdarma pro seniory, kteří by rádi zdokonalili své dovednosti za volantem.

Projdou si jak teorii, tak praxi. Každý kurz trvá 6 hodin.

V teoretické části se senioři seznámí s aktuální legislativou a se zajímavostmi z dopravy a

také si osvojí defenzivní jízdu autem. Praktická část bude zajímavější a také náročnější. Zde

si senioři budou zkoušet, jak se chovat v krizových situacích, jako jsou například smyky,

manévrování za různých okolností, správné brzdění za nepříznivých podmínek anebo i

zdravovědu. Samotné polygony jsou vybaveny různými kluzkými fóliemi, smykovými

deskami a taky části určenou pro aquaplaning.

Řidiče se nemusí ničeho bát, na kurzech je čekají přátelští a milí instruktoři, kteří rádi vše

vysvětlí a ukážou. Primárním poselstvím těchto kurzů je, aby člověk nabyl důvěry a jistoty za

volantem. Nikdo se na vás nebude zlobit, když vám to zrovna nepůjde a hlavně nemusíte se

bát, že by vám snad byl odebrán řidičský průkaz a nebo byste byli posláni na zdravotní

prohlídku. Kurzy nemají nikoho odsuzovat, jsou tu hlavně pro vás. Doporučuje se, aby každý

z účastníků přijel na kurz svým automobilem, se kterým je zvyklý jezdit. Přeci jen své auto

plně ovládáte a znáte, to vám může následující cvičení na polygonu velmi usnadnit.

Projekt běží od dubna a ještě letos se můžete přihlásit na listopadové termíny. Projekt se

těší velkému úspěchu a další termíny rychle narostou i v novém roce.

13 komentářů Seřadit podle 

Vladimír Štaif
A hlavně nezapomeňta taky vzít svůj benzímn nebo naftu. Taky mně tady
chybí informace resp. seznam těch polygonů. Autorři - redakce užitečných
idiotů.

To se mi líbí · Odpovědět · 4 · 1 d

Evelína Šedá
Tak nevím, jak vy Vladimíre, ale mně by třeba napadlo si název
projektu okopírovat, nebo opsat třeba do google, kde na mě vyjede
stránka projektu a tam si pak najdu vše, co potřebuju. Takže jediný
idiot jste tady vy.

To se mi líbí · Odpovědět · 1 · 1 d

Ladislav Písařík
Evelína Šedá A jaký byl výsledek?

To se mi líbí · Odpovědět · 1 · 23 h

Kristina Musílková
jo, mladé řidiče nenaučili a teď to chtějí napravovat u starých. Padlé na hlavu

To se mi líbí · Odpovědět · 8 · 1 d

Rudolf Kozák
Ten kmet na té fotce a jemu podobní, by měli "řídit" už jen houpacího koně !

To se mi líbí · Odpovědět · 2 · 1 d

Jan Pošvic
Možná řídí lépe než vy pane chytrý.

To se mi líbí · Odpovědět · 17 · 1 d

Nejstarší

Přidat komentář...
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