INTERNÍ ZPRAVODAJ: 01/2014
5. 1. 2014
A. ADMINISTRATIVNÍ ZÁLEŽITOSTI:

1. V nejbližších dnech bude vypracována Hospodářská zpráva asociace za rok 2013. Každopádně na
účtu asociace je k 5.1.2014 k dispozici: 188 520,- Kč. Část zisku bude použita na další propagaci
aktivit asociace.
2. Podle „Organizačního řádu Asociace“ má člen uhradit členský poplatek za daný rok 2014 do 31.
ledna 2014, a to na účet asociace - 3331748359/0800, Česká spořitelna, a. s.. Prosíme o jeho zaslání
na daný účet. Do zprávy pro příjemce napište jméno města.
3. Další města odsouhlasila členství v Asociaci měst pro cyklisty: Přerov, Kopřivnice, Frýdek-Místek a
přidružené členství odsouhlasilo město Most. Všechna již požádala o členství.
4. Další Valná hromada sdružení proběhne dne 31. 3. 2014 ve Vsetíně.

B. AKTIVITY SPOJENÉ S PODPOROU CYKLODOPRAVY
1. Máme nový web www.cyklomesta.cz. Práce na něm bude ovšem dále pracovat.
a. Od členů očekáváme, že si zkontrolují své údaje na http://www.cyklomesta.cz/clenskamesta/. Je možné, že řada měst zde nemá žádný záznam, vnekterých případech byly
doplněné v rámci studentské praxe.
b. Prosíme tak, abyste jste si nastudovali záložku „Podporovatelé“ – a dle návodu
„rozhazovali“ své sítě podpory (viz http://www.cyklomesta.cz/partneri/podporovatele/)
c. Rovněž můžete „rozhazovat“ své sítě dle struktury ve složce „Partneři“ –
http://www.cyklomesta.cz/partneri/
d. A závěrem uvítáme poznámky k jakékoliv části webu.
2. Asociace je spolupořadatelem semináře Bike sharing, který proběhne dne 14.1.2014 od 14:00
v Brně.
3. Ve dnech 16. – 19.1.2014 bude se Asociace měst pro cyklisty prezentovat na REGIONTOUR 2014 v
Brně. Bude se jednat o další možnost, jak získat partnery, podporovatele a členy.
4. Dne 21.1.2014 bude v Ostravě zahájen vzdělávací program Cyklistické akademie. Po něm
následovat další: 22.1.2014 – Břeclav, 23.1.2014 – Uničov, 13.2.2014 - Moravská Třebová,
19.2.2014 – Domažlice, 4.3.2014 – Jičín, 5.3.2014 - Nové město nad Metují, 13.3.2014 – Třeboň,
18.3.2014 – Jihlava, 20.3.2014 - Uherské Hradiště, 22.5.2014 – Tábor, seminář s pozváním města na
setkání členů Asociace měst pro cyklisty. S dalšími městy ještě jednáme. Po obsahové stránce
obsahuje 40 lekcí, které se právě dokončují, do tiskárny bude zaslány 7.1.2014 a hotové k 21.1.2014
5. Dne 21.1.2014 bude v Ostravě vyhlášena také soutěž Hlavní město cyklistů 2014.

6. Do 21.1.2014 bude k dispozici také příručka „Nepopsaný list papíru“ – příručka pro
vypracování strategického dokumentu a akčního plánu pro podporu cyklistické dopravy.
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ASOCIACE MĚST PRO CYKLISTY spojuje města podporující cyklistickou dopravu. Sdružení chce společně prosazovat nový pohled na dopravu v našich
městech, vychovávat odborníky a usilovat o zvýšení podílu jízdních kol jako plnohodnotného prostředku pro každodenní cesty.

