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INTERNÍ ZPRAVODAJ: 01/2018 
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A. Pozvánka veletrhy a výstavy  

A1. Regiontour, Brno, 18. – 21. 1. 2018 

Tak jako každý rok i letos se bude Asociace měst pro cyklisty prezentovat na Regiontour v Brně ve 
dnech 18. – 21. 1. 2018. Těšíme se ale především na osobní setkání s vámi, kdy bychom si v klidu 
mohli říci, co bychom mohli udělat pro vaše město, jaké máte plány, apod. Napište nám, kdo má o 
toto setkání zájem. 
Podrobnou pozvánku rozešleme v nejbližších dnech. 

 
A2. FOR BIKES, Praha, 6. – 8. 4. 2018 

Veletrh zaměřený především na cykloturistiku a cyklodopravu. Jednáme o možnosti společného 
stánku, kde byste případně mohli prezentovat své tipy na cyklovýlety, případně i další materiály, a 
to i přesto, že někteří z vás jej budou prezentovat i na svém stánku. Můžeme připravit i jednoduchý 
společný prezentační materiál s odkazy na vaše cykloweby.  

 
A3. URBIS, Brno, 25. – 28. 4. 2018 

Veletrh chytrých řešení pro města a obce, kde bude speciálním tématem městská mobilita. Zapište 
si termín do svého diáře, další informace budou následovat.  
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B. Ohlédnutí za konferencí City Changers, která proběhla ve dnech 6. – 7. 12. 2017 v Ostravě.  

Konference v Ostravě se zaměřila na otázky městské mobility a dopravy. Závěry to ale nekončí, naším 

záměrem naopak je odrazit se od nich k realizaci aktivit v roce 2018. Hledáme City Changers – signatáře 

Ostravské charty a nositele změn. Symbolem jsou Malé Kodaně v našich městech. Chystá se také založení 

platformy pro městskou mobilitu. 

Stručné závěry a výstupy: 

1) Zpráva z akce je nahraná zde: http://www.dobramesta.cz/aktuality/2017-12-14-city-changers-

chteji-konkretni-systemove-zmeny-symbolem-je-mala-kodan/  

2) Prezentace z konference jsou ke stažení zde (včetně fotogalerie): http://mesto.dobramesta.cz/akce  

3) Ty nejdůležitější materiály vám pak dáváme rovnou ke stažení: 

- dokument, který byl připraven pro konferenci  

- závěry z konference – tři klíčové výstupy 

- text Ostravské charty 

 

 

Závěry se dají charakterizovat následovně: 

1. Hledáme City Changers – víme, že změny nejsou spojené jen s informacemi, ale především s lidmi, kteří 

změny realizují. Proto v Ostravě byla představena tzv. Ostravská charta, jejíž cílem je právě hledat takové 

klíčové hráče. Kdo jiný to má být než právě zástupci Asociace měst pro cyklisty. K textu charty se 

přihlašujete jako soukromá osoba, takže není třeba schválení od rady města. Spíše se jedná o takový osobní 

impuls, že má cenu být v roce 2018 aktivní. Svůj podpis můžete přidat na www.citychangers.cz (záložka 

„charta“). 

2. Malá Kodaň, aneb každý City Changers si může najít svou Malou Kodaň. Na konferenci bylo zmíněno 

mnoho problémů s plánováním městské mobility. Hlavním společným tématem byl tzv. design ulice, tedy 

práce s veřejným prostorem. Symbolem tohoto hlavního tématu se stala oblast v Ostravě nazvaná „Malá 

Kodaň". Co se zde stalo? Před dvěma lety místní architekti přišli s myšlenkou humanizace uličního prostoru 

v jedné ostravské lokalitě. Samozřejmě že kvalitní veřejný prostor řeší v první řadě obsluhu území, stejně 

jako jeho pobytovou funkci. Všem se myšlenka líbila, námět se dostal i do strategického plánu města, něco 

se i povedlo, ale původní myšlenka, vzhledem k mnoha bariérám, či předsudkům, nakonec nebyla 

realizována a nechybělo mnoho, mohla i zcela zaniknout. Až díky této konferenci, díky dánskému 

velvyslanci a primátorovi města Ostravy myšlenka znovu ožila. Účastníci konference se shodli na jednom. 

Cílem je pomoci takovým projektům obecně, a to vlastním marketingem. Každé město má totiž svou 

„Malou Kodaň", každé město má své nezdary dobrých myšlenek. Cílem je to změnit. Malá Kodaň se tak 

http://www.dobramesta.cz/aktuality/2017-12-14-city-changers-chteji-konkretni-systemove-zmeny-symbolem-je-mala-kodan/
http://www.dobramesta.cz/aktuality/2017-12-14-city-changers-chteji-konkretni-systemove-zmeny-symbolem-je-mala-kodan/
http://mesto.dobramesta.cz/akce
http://www.cyklodoprava.cz/file/konference-city-changers-2017-zprava-z-konference/
http://www.cyklodoprava.cz/file/konference-city-changers-2017-zaverecna-zprava-z-konference/
http://www.cyklodoprava.cz/file/konference-city-changers-2017-zaverecna-zprava-z-konference/
http://www.cyklodoprava.cz/file/konference-city-changers-2017-ostravska-charta/
http://www.citychangers.cz/
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určitým způsobem stává také symbolem Ostravské charty. Uvítáme Vaše nápady a připomínky, a jsme 

Vám k dispozici. 

3. V roce 2018 by měla být ustanovena národní platforma Partnerství pro městskou mobilitu, která bude 
společně řešit národní otázky a zájmy v oblasti městské mobility. O této iniciativě vás budeme průběžně 
informovat. 
 

C. ADMINISTRATIVNÍ ZÁLEŽITOSTI: 

1. Podle „Organizačního řádu Asociace“ má člen uhradit členský poplatek za daný rok 2017 do 
31. ledna 2017, 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.  

2. Další Valná hromada sdružení proběhne dne 24. 4. 2018 v Praze. Poznačte si prosím tento termín. 
Bude připraven i bohatý doprovodný program. 

 

A novinka na závěr.  

MÁME NOVÝ DESIGN WEBU – www.cyklomesta.cz. Brzy budeme aktualizovat i další stránky. 

 

 

 

http://www.cyklomesta.cz/

