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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.

INTERNÍ ZPRAVODAJ: 01/2015
19. 1. 2015

A. ADMINISTRATIVNÍ ZÁLEŽITOSTI:

1. Byla zpracována Výroční zpráva za rok 2014, která byla Správním radou asociace odsouhlasena dne 
15. 1. 2015. Hospodářský zisk asociace za léta 2013 a 2014 činí 348 473,22 Kč. 

2. Podle „Organizačního řádu Asociace“ má člen uhradit členský poplatek za daný rok 2014 do 31. 
ledna 2015, 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.

3. Další Valná hromada sdružení proběhne ve dnech 9.-10.4 2015 v Moravské Třebové s plánovaným 
začátkem v 13:00. Právo hlasovat za město na valné hromadě budou mít jen ti zástupci, kteří 
předloží doklad zastupitelstvem, že jsou pověřenou osobou (starosta by toto právo měl mít 
automaticky, je třeba mít k dispozici jen toto usnesení zastupitelstva). 

4. Připomenutí pro města, která ještě nezaslala aktualizované kontakty pro navazující komunikaci a to 
v následujícím složení, aby tak neprodleně učinila:

a. Kontakt na člena rady (zastupitele) města, který bude mít na starosti problematiku městské 
mobility, cyklistické dopravy a cykloturistiky na starosti. 

b. Kontakt na úředníka (nebo externího pracovníka), který bude mít na starosti problematiku 
městské mobility, cyklistické dopravy

c. Kontakt na úředníka, který bude mít na starosti problematiku cykloturistiky a Česko jede 

B. PŘEHLED doposud známých PLÁNOVANÝCH AKCÍ ASOCIACE pro rok 2015

 29. - 30. 4. 2015, Olomouc - konference pod názvem „Města s dobrou adresou“. Konference chce 
představit města z pohledu plánů městské mobility, s důrazem na cyklistickou dopravu. Víme, že 
jízdní kola do měst patří, ovšem stejně jako veřejná doprava, pěší a automobily. Více o programu: 
http://www.cyklomesta.cz/novinky/v-olomouci-se-bude-hledat-recept-na-dobrou-adresu/. 
Registrace bude spuštěna začátkem února 2015.

 18. - 19. 6. 2015, Domažlicko bude hostitelem konference na téma Česko jede s exkurzí po 
cyklotrase č.3.

 Září 2015: vyhlášení soutěží, které pořádá asociace (náměty budou upřesněny na valné hromadě)

C. INFORMACE, KTERÉ BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT

 NABÍZÍME: Město Boloň nám poslalo zajímavou nabídku, jak podpořit jízdní kolo jako dopravní 
prostředek. Pro členy asociace to může být akce šitá na míru. Více se dočtete na tomto odkaze: 
http://www.cyklomesta.cz/novinky/podporme-akci-european-cycling-challenge/

 HLEDÁME: Na konferenci v Olomouci chceme také oslavit 20 let podpory cyklistické dopravy. Rádi
bychom k tomu připravili výstavu, složenou z cca 10 - 15 roll-banerů. Hledáme města, která by se 
ráda prezentovala. Určitě by mezi nimi neměli chybět vítězové všech kategorií soutěže Hlavní město 
cyklistů 2014 jako jsou Pardubice, Uherské Hradiště, Jihlava, Hradec Králové a Ostrava, ale i další 
města, jako jsou Uničov, Kadaň atd.
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 HLEDÁME: Výše uvedená výstava pak spolu s dalšími dvěma dánskými (The Good city - vnitřní 
výstava; 16 ks roll-up (85x200 cm) a Copenhagen Solutions - venkovní výstava; 5 ks (200 x 250 cm, 
oboustranné) by putovala po českých městech. Výstavy mají napomoci občanům měst vysvětlit, jak 
by mohlo jejich město vypadat a k čemu slouží plány mobility. Opět hledáme cca 10 českých měst, 
kteří by chtěli být hostiteli všech tří výstav. Město musí zajistit převoz výstavy z předchozího místa 
do svého města. Doba trvání konání výstav bude záležet na tom, kolik měst projeví zájem o výstavy.

 Podrobnosti ke všem aktivitám asociace jsou k dispozici zde: http://www.cyklomesta.cz/aktivity/

 Přehled všech novinek je k dispozici zde: http://www.cyklomesta.cz/novinky/




