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Zákaz kol v centru Prahy

Praha 1 schválila absurdní záměr vedoucí k omezení
cyklistické dopravy v centru města. Omezení se
pravděpodobně bude týkat Můstku, Staroměstského
náměstí, Václavského náměstí, Na Příkopech, Ovocného
trhu, Celetné, náměstí Republiky a dalších ulic v čase od
10.00 do 18.00. Centrem přitom na kole projíždí stovky
lidí denně a objízdné trasy v podstatě neexistují, nebo se
nevyplatí. 
 
Pokud se vás to také dotýká, zapojte se prosím do naší
Výzvy proti omezení jízdy na kole v pěších zónách
centra. Budeme také moc rádi i za její sdílení. Další akce
(např. happening přímo na místě) chystáme. Sledujte
proto náš FB a web. Jak věci můžete dále pomoci,
aktuální vývoj a veškeré informace najdete v tomto
článku.

Podepsat výzvu

uvažované oblasti s omezením jízdních kol

Zastávka “cyklovídeň” u Fidlovačky
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Kromě ožehavého zákazu kol na Praze 1 momentálně
řešíme i rekonstrukci Křesomyslovy ulice. Ta dává šanci i
pro modernizaci zastávky Divadlo na Fidlovačce.
Společně s Komisí pro cyklistickou dopravu navrhujeme,
aby zastávka komfortně a bezpečně sloužila chodcům i
cyklistům, podobně jako zastávka Krymská (směr do
centra). Zastávka typu “cyklovídeň” je v tomto konkrétním
případě nejvhodnějším řešením. Plánovaný “zastávkový
mys” by zde vytvořil nehodové místo - naváděl by cyklisty
na chodník a snížil tak bezpečnost pěších.   
 
O finálním řešení zastávky bude rozhodovat Petr Dolínek,
kterému jsme zaslali vysvětlující dopis. Připojili jsme k
němu i 333 lidí vašich podpisů, které naše řešení
podporují. Děkujeme!

Cylovídeň - Auto*Matem navrhovaná podoba zastávky

Zažijte své město jinak!

16. září opět zažijeme naše města jinak. Přidejte se k
nám - své ulice, náměstí, návsi, parky, proluky, podchody,
zahrady a jiná místa nám hlaste do 31. května na
zmj@auto-mat.cz. Jako vždy vám pomůžeme s
propagací, grafikou, budeme k ruce, kdykoli si nebudete
vědět rady. V Praze vám také pomůžeme s kompletní
administrativou při vyřizování záborů. Program dne je pak
čistě na vás. Veškeré informace najdete
na zazitmestojinak.cz. Inspirovat se můžete i úspěšnými
akcemi na Zažít město normálně.

Staňte se Městomily a ozdobte svou ulici

Letos nás v Zažít město jinak čeká novinka - trvalejší
umělecké intervence ve veřejném prostoru. Máte nápad,
jak vdechnout vaší ulici více radosti, krásy, praktičnosti
nebo vtipu? Skvělé, dejte nám vědět! Pokud váš projekt
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vybereme, spojíme vás s architekty nebo designéry,
obstaráme razítka a společně proměnu dotáhneme do
zdárného konce. Výzva je otevřená všem do 19.
května. Vše v článku na webu Zažít město jinak. Těšíme
se na vaše nápady! Tým ZMJ.

Do práce na kole

Finální počet soutěžících se ustálil na rekordním čísle 12
865, je nás tedy skoro o pětinu více než loni. Největší
nárůst počtu účastníků oproti loňskému roku
zaznamenaly Kladno, Třebíč a Břeclav, nejvíc účastníků
soutěže mají v poměru k počtu obyvatel Otrokovice,
Jindřichův Hradec a Nový Jičín a z krajských měst
Jihlava. Nejvíce jezdí na kole administrativní pracovníci,
IT a technici, ale soutěží i 38 filosofů! Dopracenakole.cz

 

Auto*Mat by nemohl fungovat bez podpory lidí, kteří s
námi sympatizují. Přidejte se k více než sedmi stovkám z
nich a staňte se členem Klubu přátel Auto*Matu! Čím
více nás bude, tím silnější hlas v prosazování lepších
podmínek pro život ve městě máme.

Chci podpořit Auto*Mat

Děkujeme, že v tom jedete s námi! 
Tým Auto*Matu
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Bořivojova 108, 130 00 Praha 3
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