Vážení členové a podporovatelé Asociace měst pro cyklisty!
Máme pro vás opět několik aktuálních informací, pozvánek a novinek. Pokud Vás čeká dovolená, můžete využít některého
z našich tipů na výlet. S některými z vás se potkáme ještě v červnu na předprázdninových akcích, kde budeme čerpat
inspirace pro Evropský týden mobility i dlouhodobou práci.

1. Pozvánky na akce
15. 6. 2018: Městská mobilita trochu jinak, Hradec Králové
26. 6. 2018: Seminář MŽP na téma Evropský týden mobility 2018, Praha. Seminář je připravován ve spolupráci s
Asociací měst pro cyklisty.
25. - 26. 9. 2018: otevíráme registraci na setkání cyklokoordinátorů a koordinátorů městské mobility, Javoříčko.
Předběžné rezervace míst posílejte na adresu jarda@dobramesta.cz do 30. 6. 2018
Přehled dalších akcí najdete na tomto odkaze: http://www.dobramesta.cz/akce.

2. Dánské výstavy v Hradci Králové
Hradec Králové je dalším z českých měst, kam zavítaly výstavy představující dánský přístup k životu, mobilitě a také
cyklistické dopravě. V pátek 15. 6. zavítá do města velvyslanec Dánska Ole Frijs-Madsen, aby výstavu představil.
Zástupce cyklistické ...více v článku Dánské výstavy v Hradci Králové
Připomínáme: TATO VÝSTAVA MŮŽE BÝT I VÁS. NAPIŠTE SI O NI!

3. Příprava projektu Humanitní rozměr plánů udržitelné městské a regionální
mobility.
Asociace měst pro cykliusty má nového odborného garanta, kterým se stala Fakulta dopravni CVUT FD v Praze. Společně
připravujeme návrh projektu do 2. veřejné soutěže programu ÉTA Technologické agentury ČR s názvem Humanitní
rozměr plánů udržitelné městské a regionální mobility. Předpokládané výsledky jsou:
Výsledek certifikovaná metodika Plánů udržitelné městské / regionální mobility (PUMRM) nově interpretující
společenský a humanitní přístup.
Výsledek: Uspořádání putovní výstavy představující téma regionální / městské mobility ve společenském a
humanitním kontextu.
Výsledek: Letní škola téma regionální / městské mobility ve společenském a humanitním kontextu.
Projekt připravujeme společně s Dopravní fakultou Jana Pernera v Pardubicích , VŠB – Technickou universitou Ostrava,
Fakultou mezinárodních vztahů VŠE Praha.
CHCETE O PROJEKTU VĚDĚT VÍCE? CHCETE SE DO NĚJ ZAPOJIT JAKO APLIKAČNÍ GARANT? NAPIŠTE NÁM DO
15. 6. 2018.

3. Novinky
Přehled posledních novinek na www.cyklomesta.cz.
13 / 6 / 2018: Dánské výstavy v Hradci Králové.
6 / 6 / 2018: Pozvánka na vyhlášení kampaně Do práce na kole 2018 ve Zlíně. Jako obvykle města Zlín a Otrokovice
chtějí vyhlásit vítěze kampaně Do práce na kole. Proběhne dne 7. 6. 2018 od 16:00 ve Zlíně na Náměstí Míru.
4 / 6 / 2018: Vítr ve vlasech pro seniory v Otrokovicích. Vítr ve vlasech, kolem se míhající krajina a všechny zvuky
přírody. Takový zážitek z cyklistiky by zaměstnanci organizace SENIOR Otrokovice, příspěvkové organizace poskytující
sociální služby, rádi zprostředkovali svým klientům. Většině z nich však zdravotní stav nedovoluje využívat běžná kola.
Proto přišel personál s nápadem sehnat pro důchodce elektrotříkolku. ...více
1 / 6 / 2018: Horké jarnı́ dny v Ostravě přejı́ cyklistům. V Ostravě je v procesu kolaudace nová trasa S vybudovaná
statutárním městem Ostrava mezi Výškovicemi a Starou Bělou, která chodce a cyklisty odděluje od provozu na vozovce, v
místech, kde by hrozilo vzdutí kořenovým systémem, je trasa s povrchem z betonu. Ještě mohou být prováděny drobné
...více
29/ 5/ 2018: Bezpečnost dopravy na TRA2018, vlajkové konferenci EU k dopravnímu výzkumu. Představte si
konferenci s 3300 účastníky, stovkami prezentací a ještě větším počtem plakátů. Tak taková byla konference Aréna
dopravního výzkumu (TRA), která se konala ve Vídni ve dnech 16. - 19. 4. 2018. Od konferencí takového významu a
velikosti se dá čekat především komplexní... číst dále

24 / 5 / 2018: Česko je kritizováno za prašnost ovzduší. Negativní účet českému ovzduší vystavil časopis Respekt,
zdrojem je poslední studie zdravotního ústavu. "Nová data státního zdravotního ústavu ukázala že v Česku se v loni opět
zhoršila prašnost vzduchu. Prach je v tuzemsku pro ovzduší hlavní problém, ...více
24 / 5 / 2018: Na kole za šťastným a kvalitním životem. Asi není žádným překvapením, když se napíše, že jízda na kole
je o radosti a může přispět k celkové kvalitě života. Téma se objeví také na konferenci Velo-city 2018! Vzhledem k tomu,
že proběhne v Brazílii a moc Čechů tam tedy asi nepojede, tak budeme alespoň průběžně informovat o jednotlivých
tématech. ŠTĚSTÍ a KVALITA ŽIVOTA jsou pojmy, které rozšiřují... číst dále
20 / 5 / 2018: SFDI: rekordní příspěvek na cyklostezky. Více než dvojnásobnou částku na cyklostezky v porovnání s
posledním rokem. SFDI letos podpořil celkem 48 akcí, kterým na svém nedávném zasedání výboru schválil podporu ve
výši 348, 8 mil. Kč. Mezi schválenými projekty jsou i tři žádosti podané kraji ...více
19 / 5 / 2018: Cykloturistika je v oblibě, chybí propojení sítě cyklotras. Cykloturistika dlouhodobě patří mezi
nejoblíbenější sporty v České republice. Časopis COT Business, zaměřený na cestovní ruch, věnoval v květnovém zvláštní
prostor právě fenoménu jízdního kola. Česká republika dnes nabízí 3 240 kilometrů chráněných ...více

Přehled posledních novinek na www.dobramesta.cz
07. 06. 2018 | PARTNERSTVÍ pro MĚSTSKOU MOBILITU SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ POLITICKÝCH A VEDOUCÍCH
ZÁSTUPCŮ Jestli se má rozvíjet městská a regionální mobilita, pak bez politiky se neobejdeme. Pravda ale je, že její
"kultura" je v každé evropské zemi jiná. Proto oceňujeme, že v rámci projektu Partnerství pro městskou mobilitu (PUM)
bylo dne 6. března 2018 vyhlášeno PARTNERSTVÍ pro MĚSTSKOU MOBILITU SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ
POLITICKÝCH A VEDOUCÍCH ZÁSTUPCŮ, které postupně podepisovali... číst dále
06. 06. 2018 | Jezdi férově: animované spoty učí cyklisty i řidiče ohleduplnosti Jak se k sobě mají chovat řidiči
a cyklisté na silnici s cyklokoridorem a s cyklopruhem? Jak se liší cyklopruh a vyhrazený cyklopruh? Na co musí dávat
pozor cyklista v pěší zóně či třeba na stezce pro chodce a cyklisty? Odpovědi na tyto otázky ukazují v přehledné a hravé
formě dvě videa s podtitulem Jezdi férově. Spoty kladou důraz na vzájemnou ohleduplnost... číst dále
02. 06. 2018 | Kampaň CityChangers Jak na změnu mětské mobility? Jsou dva pilíře. Na jedné straně potřebujeme
odborné informace. O tom jsou semináře, konference, či tato webová stránka Akademie městské mobility, nebo včerejší
novinka Plán Bratislava. Na druhé straně potřebujeme kvalitní kampaně. Taky jich několik známe. Díky spolupráci s
Mastercard chceme rozjet novou kampaň CityChangers. Poprvé byla představena... číst dále
01. 06. 2018 | Plán Bratislava - dobrá inspirace i pro česká města, klidně i pro menší Blíží se volby a jednotlivé
politické strany připravují své politické programy, ve kterých popisují své představy rozvoje města. V Bratislavě dostali
ovšem politické strany dárek. Sdružení více jak 70 profesionálů se spojilo do pracovních skupin za lepší město a společně
napsali knihu Plán Bratislava - http://www.planbratislava.sk/. Napsali ji proto, že Bratislava už... číst dále
31. 05. 2018 | SUSTRANS a nový Fond Bezpečnější cesty do škol. Česká kancelář pojistitelů (ČKP) a Fond zábrany
škod .Je třeba si hrát, umět kombinovat, být vizionář a propojovat nepropojitelné. Původně to měla být jen novinka ze
Skoska, o novém fondu Bezpečnější cesty do škol, který spustila organizace SUSTRANS. Pak jsme si ale položili jednu
otázku. Jak bude daná informace použitelná pro české prostředí, když víme, že na bezpečné cesty do škol má naše
odborná veřejnost trohu... číst dále
18. 05. 2018 | Jak na parkování v 21. století. Parkování je jedním z nejpalčivějších problémů ve většině českých měst. V
Praze jsou záchytná parkoviště schopna zachytit jen jedno procento ze tří set tisíc řidičů, kteří v pracovní dny přijedou do
Prahy a místo není ani v zónách placeného stání pro rezidenty. O nespokojenosti s parkovací politikou ve městech se
mluví již dlouho a nedostatek prostoru pro parkování... číst dále

Děkujeme že společně s námi pomáháte zavádět vyváženou městskou mobilitu.
Jaroslav Martinek, tel. 602 503 617, e-mail: jarda@dobramesta.cz
Jitka Vrtalová, tel. 603 432 172, e-mail: jitka@dobramesta.cz
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ASOCIACE MĚST PRO CYKLISTY je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických
osob. Členy Asociace jsou obce, měst, svazky a neziskové organizace. Činnost Asociace je založena především na aktivitě starostů, primátorů a
členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům spojených s městskou mobilitou a otázkami
dopravy.

