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Velo-city pokračuje
The Velo-city Global 2014. Stáhněte si
zde
Velo-city 2011 se bude konat v Seville 23.25.března. Webové stránky jsou
www.velo-city2011.com. Chcete-li získat
veškeré novinky, připojte se ke skupině
Velo-city Seville 2011 na Facebooku a
LinkedIn:

"New residents' tours" v regionu Rhine-Neckar jsou
nominováni pro rok 2010 na cenu „Citizen's Award“
Projekt LifeCycle pomáhá podporovat nové
obyvatele německých měst ve využití jízdního
kola. Pět místních skupin ADFC (německý člen
ECF) v metropolitním regionu Rhine-Neckar
navrhlo tento projekt na letošní Cenu obyvatel
města (Citizen's Award). Více informací v
němčině.

Další novinky „Life Cycle“:
•
•
•
•

Bike to Work, projekt LifeCycle v Belgii; počátkem října bylo dosaženo 7 000 000 km
ujetých na cestách do práce.
CINDI Slovinsko, Institut pro zdraví veřejnosti představil 1. října první školení
LifeCycle.
Slovinsko, Institut pro zdraví veřejnosti představil 1.října první školení LifeCycle.
Druhý LifeCycle Training Workshop byl realizován ve Frankfurtu ve dnech 21-22.
října v rámci programu Move2010 .

•
•

Partneři LifeCycle se setkají v Brémách , kde podají zprávy o úspěších kampaní z
r.2010 a vytvoří plány pro rok 2011 a další.
LifeCycle bude v listopadu představen v Evropském parlamentu na kongresu o dětské
obezitě „Nejlepší ve třídě: ukázka dvou vybraných projektů boje proti dětské obezitě“.

Novinky z Německa
Mezinárodní cyklistický festival se konal 15.října v Herne (Ruhr).
Letošní festival je již pátý,jeho součástí bylo 17 dokumentárních,
experimentálních, animovaných a „stop morión“ krátkých filmů z
celého světa. ECF byla představena prostřednictvím svého
belgického člena GRACQ, který uvedl své dílo "Ralph Ancel".
Více: www.ecf.com/4084_1.

Resources
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Každý měsíc přijde na Vaši mailovou adresu tato
nová část v našem zpravodaji s odkazem na
možnost stažení jednoho ze souborů základních
dat PRESTO projektů EU. Soubory základních
dat se zabývají tématy z oblasti plánování
infrastruktury a podpora cyklistické dopravy.
Založte si již dnes Vaši knihovnu materiálů o
cyklistické dopravě!

Soubor základních dat o světelných křižovatkách: Projekt přátelský k cyklistům musí
zajistit, aby cyklisté byli jasně viditelní,... Celé ke stažení here.
Soubor v příštím měsíci bude k tématu „kampaně o bezpečné jízdě na kole“

Odkazy
Nově vydanou studii financovanou Evropským parlamentem na téma „podpora cyklistické
dopravy“ si můžete stáhnout here.
Projekt trendového ceastování: jak učinit cyklistiku emocionálně přitažlivější - www.trendytravel.eu.

