INTERNÍ ZPRAVODAJ: 02/2016
2. 3. 2016
Zápis z Pracovní porady sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty, která se
uskutečnila v rámci Vlané hromady
Datum a čas konání: 2.3.2016 od 12.00 hod.
Místo konání:

Hradec Králové, Městská knihovna v Hradci Králové Wonkova 1262/1a

Seznam pracovní agendy pro nejbližší období:
1. Představit a dovysvětlit značku „Města s dobrou adresou“, Viz soubor „Co to je“.
2. Přihlásit se na konferenci Města s dobrou adresou, která se uskuteční ve dnech 19.-21.4.2016
v Koutech (Ledeč nad Sázavou).
3. Města si mohou říci o výstavu Města s dobrou adresou, která se skládá ze dvou dánských
výstav, Termíny jsou k dispozici na této adrese: http://www.dobramesta.cz/zapoj-se/zajimejse-o-danskou-vystavu-good-city/.
4. Realizovat soutěž Tady žiju. Města mohou zaslat své prezentace do soutěže do 30.3.2016.
Soutěž je popsána zde: http://www.cyklomesta.cz/aktivity/soutez-tady-ziju/ Každému bude
nabídnuta konzultace pro dopracování svých prezentací, které budou prezentovány na
konferenci Město s dobrou adresou.
5. Každému městu je nabídnuta pomoc s aplikací značky Město s dobrou adresou na místní
úroveň. Doporučuje se k posílení značky Město s dobrou adresou (www.dobramesta.cz) , aby si
města vytvořila své podstránky (www.mesto.dobramesta.cz).
6. Bude se intenzivně komunikovat přes facebook Města s dobrou adresou.
7. Vzhledem k tomu, že byla navázána spolupráce s Czech Tourism a značka Česko jede –
www.ceskojede.cz přechází pod její křídla, asociace a její členové se tak mohou zaměřit na
pomoc regionům, projektům a na sběr informací, které by byly zaslány s Czech Tourism. Jako
první bude pozornost zaměřena na soutěž Tady žiju, neboť, neboť její součástí jsou i tipy na
výlet v okolí měst
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ASOCIACE MĚST PRO CYKLISTY spojuje města podporující cyklistickou dopravu. Sdružení chce společně prosazovat nový pohled na dopravu v našich
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Poznámky:
Cíle konference Města s dobrou adresou také korespondují se závěry dopravní komise SMO ze
dne 2.2.2016:
•

Dopravní komise doporučuje Předsednictvu, aby SMO ČR inicioval jednání, resp. zaslal
dopis ministru dopravy s výzvou, aby Ministerstvo dopravy přijalo taková opatření, která
věcně a finančně podpoří města a obce při realizaci opatření k řešení městské mobility.

•

Zároveň DK doporučuje Předsednictvu, aby SMO ČR oslovil ministra dopravy s výzvou
iniciovat systémovou přípravu národní strategie řešící komplexní městskou mobilitu pro
období do roku 2030.

Prezentace „Tady žiju“ bude zahrnovat:
1) Upoutávku na hlavní zajímavosti a atraktivity,
2) Realizované projekty v oblasti cyklistické dopravy, ale také zklidňování dopravy, revitalizace
veřejných prostor, intermodalitu, stejně jako možností pro volnočasové aktivity a život ve
městě
3) Vytipování míst, kde by mohla být uplatněna nová opatření, která umožnila změna
silničního zákona 361/2000 Sb.
4) ) Tipy na výlet s vazbou na Česko jede
Jak je také možné propagovat značku Město s dobrou adresou?
1. Vytvořit press kit pro memorandum/partnerství MSDA,
To znamená balíček základních informací o tom, co se za značkou skrývá - jako jsou cíle,
vzory a inspirace ze zahraničí, informace o signatářích a hlavních aktivitách, časté dotazy...
Jednotliví signatáři mohou vydat vlastní zprávu a využít přitom informací z press kitu a
zdůraznit vlastní témata, která jsou jedinečná.
2. Oslovit mediálního partnera
Spojit podpis memoranda s nějakou konkrétní aktivitou - "hledáme dobrou adresu" - ať už
to bude hlasování na sociálních sítích, fotosoutěž spojená s dovolenkovým cestováním,
literární soutěž, společná akce s MŽP v rámci ETM spojená s anketami ve městech....
Aktivity, které už máme za sebou, jsou dánská výstava Města s dobrou adresou (jednáme o
tom, aby byla v létě umístěná v alternativním prostoru v centru Prahy Containall)
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3. Představení webu
Hlavním komunikačním nástrojem je web dobramesta.cz, pro jednotlivá města potom
olomouc.dobramesta.cz, prerov.dobramesta.cz, ceske-budejovice.dobramesta.cz...
(uvádím jen ta, která budou mít svoje obsahy, možná se další přidají)
4. Osobnosti - ambasadory
předběžně je domluvená podpora
Vladimíra Kořena - moderátor a starosta Říčan,
Milana Caise - zpěvák Tata bojs,
architekty z bdxarch....
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