INTERNÍ ZPRAVODAJ: 02/2014
23. 2. 2014

A. ADMINISTRATIVNÍ ZÁLEŽITOSTI:

1. 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.
a. Doposud neuhradili členský příspěvek tito členové: Brno, Česká Lípa, Dvůr Králové, Hradec
Králové, Jihlava, Kroměříž, Moravská Třebová, Olomouc, Pardubice, Praha 14, Praha 19,
Přerov, Ralsko, Svazek obcí Domažlicko, Šternberk, Tišnov, Třeboň, Třinec a Valašské
Meziříčí
2. Další města odsouhlasila členství v Asociaci měst pro cyklisty: Přerov, Kopřivnice, Frýdek-Místek a
přidružené členství odsouhlasilo město Most. Všechna již požádala o členství. Zastupitelstvo
Hlavního města Praha bude projednávat členství dne 27.2.2014. Dále připravují podklady pro
členství město Nový Jičín a Praha 11.
3. Valná hromada sdružení proběhne dne 31. 3. 2014 ve Vsetíně. Pozvánka bude rozeslána do
28.2.2014
4. Setkání cyklokoordinátorů Asociace měst pro cyklisty, ale i všech ostatních, kteří potřebují „dobít
baterky“ proběhne dne 22.5.2014 v Táboře, včetně večerního programu.

B. INFORMACE O CYKLISTICKÉ DOPRAVĚ, KTERÉ V NEWSLETTERU 01/2014 NENAJDETE
1. HLAVNÍ MĚSTO CYKLISTŮ 2014 - Jak víte, byla vyhlášena soutěž Hlavní město cyklistů 2014 http://www.cyklomesta.cz/o-asociaci/soutez-hlavni-mesto-cyklistu-2014/. Moc Vás prosím,
přihlaste se do soutěže. Byly vyhlášeny čtyři kategorie a navíc soutěž funguje také jako určitý elearning a také jako sběr dobrých příkladů z praxe. Třeba vyplníte jen dvě otázky, prostě představíte
to, co děláte dobře a jste na to hrdi. Z příkladů nám pak vznikne databáze „dobré praxe“. A navíc
každé město chceme ohodnotit, byť maličkostí. Vyhlášení soutěže proběhne dne 28.4.2014 v Praze.
2. CYKLISTICKÁ AKADEMIE míří ke změnám, nikoliv k předání informací. Z každého semináře píši
novinku na web www.cyklomesta.cz. Každý seminář je originální a na každém se „naučíme něco
nového.“ Opravdu doporučuji, abyste si novinky přečetli. Každopádně i ostatní novinky jsou
zajímavé, např. z 14.2.2014. Prostě vše míří ke změnám. A poznámka závěrem – nerozhoduje počet
účastníků. Příklady z Uničova a Moravské Třebové ukázaly, že tam, kde nás bylo nejméně, tam byla
nejlepší pracovní atmosféra. Každý účastník dostane publikaci 40 lekcí cyklistické akademie a
příručku „Nepopsaný list papíru“ – příručka pro vypracování strategického dokumentu a akčního
plánu pro podporu cyklistické dopravy.
3. NABÍDKA: Tomáš Řeháček, z organizace REC, v rámci projektu Mobile2020, nabízí ZDARMA týdenní
exkurzi pro jednu osobu do západoevropských cyklistických měst a to začátkem dubna 2014. Pro
bližší informace kontaktujte: TRehacek@rec.org.
4. TELEGRAFICKY: ve dnech 16. – 19.1.2014 se Asociace měst pro cyklisty prezentovala na
REGIONTOUR 2014 v Brně.
ASOCIACE MĚST PRO CYKLISTY
Wellnerova 3, 779 00 Olomouc, IČO: 01911996
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 3331748359/0800
Mobil.: +420 602 503 617, E-mail: info@cyklomesta.cz

www.cyklomesta.cz

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.

Seznam odkazů na zprávy ze seminářů:








http://www.cyklodoprava.cz/pro-media/novinky/verejne-pujcovny-kol-mozny-katalyzator-rozvojecyklisticke-dopravy/
http://www.cyklomesta.cz/novinky/cyklisticka-akademie-odstartovala-v-ostrave-prvniho-seminarese-zucastnilo-padesat-lidi/
http://www.cyklomesta.cz/novinky/v-breclavi-probehl-druhy-seminar-cyklisticke-akademie/
http://www.cyklomesta.cz/novinky/seminar-v-unicove-ukazal-pravou-tvar-cyklisticke-akademie/
http://www.cyklomesta.cz/novinky/cyklistika-akdemie-probehla-ve-spolupraci-s-lb-krajem/
http://www.cyklomesta.cz/novinky/pardubice-ukazaly-jak-se-dela-mesto-pro-cyklisty/
http://www.cyklomesta.cz/novinky/nebyt-me-zeny-byla-by-laska-jen-krasnou-teorii/
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