INTERNÍ ZPRAVODAJ: 04/2013
28. 10. 2013
PŘEHLED AKTIVIT ZA 10/2013

1. Dne 1.10.2013 proběhlo jednání s ministrem dopravy. Zatím není známo, nakolik MD postupuje dle
závěrů z jednání. Budeme průběžně informovat o jejich naplňování. Pokud budeme neúspěšní,
agenda bude otevřena s novým ministrem dopravy.
2. Byl vypracován první návrh Partnerské smlouvy mezi MD a Asociací. Bude již připravena pro nové
vedení.

3. Byly zahájeny práce na nové podobě www.cyklomesta.cz.
4. Město Přerov odsouhlasilo členství v Asociaci. Města Karviná, Kopřivnice a Frýdek-Místek
připravují podklady pro vstup. Byla zahájena jednání o vstup s Hlavním městem Praha.
5. Vyšlo další číslo CykloNewsletteru 04/2013 – viz příloha.
6. Sledujte pravidelné novinky na https://www.facebook.com/cyklostrategie. Novinky na
www.cyklodoprava.cz a www.cyklomesta.cz za poslední měsíc máte přehledně uložené
v jednom souboru „Novinky“
Na požádání můžeme zaslat podklady ke všem výše uvedeným bodům

CO NÁS ČEKÁ?
7. KONTAKTOVÁNÍ „CYKLOPOSLANCÚ“. Oslovit nové poslance a požádat je o podporu
cyklistické dopravy. Nejedná se o formální akt. Právě aktivní „cykloposlanci“ by nám mohli
pomoci s prosazením cyklolegislativních změn. Chceme tak navázat na aktivity, které jsme
měli v minulém volebním období, kdy 10 poslanců podepsalo Memorandum o podpoře
cyklistické dopravy. V tomto kontextu jsem pro vás připravil universální dopis, který
můžete poslat svému poslanci, kterého dobře znáte a důvěřujete mu. Již dnes můžeme
mluvit o tom, že na naší straně je 5 nových poslanců:
a. Mgr. Jiří Zemánek (ČSSD – podpora z minulého volebního období)
b. Mgr. Jan Farský (TOP09 – podpora z minulého volebního období)
c. Doc. MUDr. Leoš Heger CSc (TOP09 – podpořil aktivity jako bývalý ministr zdravotnictví)
d. Ing. Jana Fischerová CSc. (ODS – podpora z minulého volebního období)
e. Martin Novotný (ODS – jako primátor města Olomouce je členem Asociace měst pro
cyklisty)

Každopádně je nutné hledat i v dalších stranách, neboť z cyklistické dopravy musíme
opravdu udělat apolitické téma. Na druhé straně podpora dalších poslanců z výše
uvedených stran bude také potřebná.
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8. SOUTĚŽ O CYKLISTICKÉ MĚSTO. Připravujeme soutěž o cyklistické město roku 2014, jako první
marketingový nástroj roku 2014. Jaký je postup?:
a. 1.11.2013 – 14.11.2013 – připomínky k soutěži
b. 15.11.2013 – vyhlášení soutěže
c. 2. 1. 2014 – 28. 2. 2014 – lokální semináře po celé zemi na téma strategické plánování,
aneb „Nepopsaný list papíru“, včetně prezentace významu soutěže.
d. Konec března 2014 – Valná hromada Asociace ve Vsetíně, včetně nominačního večera
soutěže
e. 1.4.2014 – 15.4. 2014 – všechny informace z webu budou umístěny na web
www.cyklomesta.cz (je třeba soutěž rozumět i tak, že zatím máme z měst velmi málo
podkladů o aktivitách ve městech. Tato soutěž tak aspoň bude moci motivovat města, aby
zaslala potřebné údaje – viz srovnej vaše údaje o vašem městě na

http://www.cyklomesta.cz/rubriky/mesta-asociace/. Zatím ne všechna města mi
poslala základní popis.
f. Konec dubna 2014 – vyhlášení výsledků v Praze (snad Obecní dům), za účasti
sponzorů a mediální pozornosti.
9. Nabídka elektrokola A2B Hybrid se slevou nejméně 35%. Společnost Avacom v rámci
podpory městské cyklistiky nabízí členům Asociace cykloměst elektrokolo A2B Hybrid,
http://www.avacom.cz/a2b-hybrid-26-elektricke-kolo-cerne-19 (také v bílé a modré) se
slevou 35% z aktuální ceny 39.999 Kč, tj.za 25.999 Kč vč.DPH. Při odběru více než 3 kol další
sleva ve výši 10%. Nabídka platí do vyprodání zásob. Test elektrokola najdete zde:
http://www.nakole.cz/clanky/1045-velky-test-elektrokol-a2b-hybrid.html. Informace o
vyzkoušení a zakoupení elektrokola poskytne Mgr.Klára Slámová, tel: 777751330, email:
slamova@avacom.cz.
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