INTERNÍ ZPRAVODAJ: 03/2014
17. 4. 2014
A. ADMINISTRATIVNÍ ZÁLEŽITOSTI:
1. Valná hromada sdružení proběhla dne 31. 3. 2014 ve Vsetíně. Zápis, včetně prezentace, je k
dispozici v příloze. Doporučujeme nastudovat, Zde se dozvíte o všech aktivitách, které čekají
asociaci v roce 2014.
2. Setkání cyklokoordinátorů Asociace měst pro cyklisty, ale i všech ostatních, kteří potřebují „dobít
baterky“ proběhne dne 22.5.2014 v Táboře, včetně večerního programu. Prosím, kdo se ještě
nepřihlásil, tak učiňte do 24.4.2014.

B. INFORMACE O CYKLISTICKÉ DOPRAVĚ
1. HLAVNÍ MĚSTO CYKLISTŮ 2014 - vyhlášení soutěže proběhne dne 28.4.2014 v Praze. Pozvánka na
akci je k dispozici v příloze. Bude se jednat o cyklistickou akci asociace roku 2014, takže vaše
přítomnost bude opravdu vítána.
2. CYKLISTICKÁ AKADEMIE – cyklistická doprava je rozdělena do 40 lekcí, na kterou navazuje řada
informací na webových portálech www.cyklodoprava.cz a www.cyklokonference.cz. Oba weby
fungují jako takové knihovny. Hlavním smyslem Cyklistické akademie je však pracovat s příručkou
„Nepopsaný list papíru“ – příručka pro vypracování strategického dokumentu a akčního plánu pro
podporu cyklistické dopravy. Sdílení dobrých příkladů a přehled činnosti asociace je na webu
www.cyklomesta.cz a na https://www.facebook.com/cyklostrategie. Zvláště facebooku se budeme
chtít hodně věnovat.
3. KOLA PRO STUDENTY – jak už jsme hovořili na valné hromadě, chtěli bychom využít jedné z výzev
EU, konkrétně výzvy „Do the Right Mix“, a požádat o 7000 Euro na propagační materiály, které by
byly spojené s novou kampaní „Kola pro studenty“. Myšlenka je jednoduchá a přišli jsme na ni na
semináři Cyklistické akademie v Uherském Hradišti dne 20.3.2014. Možná znáte akci „Kola pro
Afriku“. Tak na úplně stejné myšlence je založena akce „Kola pro studenty“. Města v rámci
Evropského týdne mobility zařadí do svého programu i sběr starých kol od lidí, ale místo poslání do
Afriky, budou pro rok 2014 poslány do Olomouce, do místního Bajkazylu, kde už si je opraví a pak je
dají k dispozici studentům UP Olomouc. Tato akce bude probíhat za přímé podpory rektora UP
Olomouc – otázka jen zní: „která města se připojí do této kampaně, zajistí sběr kol a jejich zaslání
do Olomouce? Nezapomínejme, že se jedná především o marketingovou akci, kde zase z jiného
úhlu pohledu budeme moci upozornit na cyklistickou dopravu. Města pak dostají k dispozici plakáty
a další materiály, potřebné pro akci. Předběžný zájem o účast v kampani mě pošlete do 23.4.2014.
4. LEGISLATIVA A FINANCE – novinky v projednávání průběžně sledujte zde
http://www.cyklomesta.cz/o-asociaci/iniciovani-zmen-v-cyklolegislative/ a zde
http://www.cyklomesta.cz/o-asociaci/principy-financovani-cykloinfrastruktury/.
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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.

