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Č. j. 1/Spolek/2022 Datum: 20. 1. 2022

Vážená paní starostko,

rádi  bychom  vás  a  vaši  obec pozvali  k  účasti  v  naší  dubnové  výzvě  10.000  kroků.  Tato
celorepubliková  akce vyzývá  obyvatele  našich  měst,  městysů  a  obcí  k  tomu,  aby  navrátili
pravidelnou chůzi  do svých životů a prostřednictvím tohoto nejpřirozenějšího lidského pohybu
posílili své zdraví. Jedná se již o 3.kolo našich výzev, níže uvádíme počty za předchozí dvě výzvy:

• 1.kolo – duben 2021 – 3773 aktivních účastníků – 32 zapojených měst
• 2.kolo – říjen 2021 – 6497 aktivních účastníků – 65 zapojených měst

Jak je vidět z výše uvedených počtů, tak si naše výzvy získávají mezi lidmi stále větší oblibu a počty
jejich účastníků rostou. Rádi bychom nyní tyto výzvy společně s vámi dostali i k lidem ve vašem
městě.  Co pro to můžete  udělat  vy?  Maličkost,  zvolte si  svého  koordinátora pro  komunikaci
s námi a my už mu vše do detailů vysvětlíme.  Účast v těchto výzvách vás nic nestojí,  naopak
můžete mnohé získat. 

Více chodců = méně aut ... tohle je jednoduchá matematika

Více očí více vidí  ... a co vidí o to se mohou podělit, pozitivní zkušenosti (kam jít, co stojí za to
vidět) směrem ven k ostatním lidem a negativní (např. poškozené atrakce na dětských hřištích atd)
k vám, aby se z nich staly opět pozitivní 

Soutěž měst  ... ano i tu máme v našich výzvách a z vlastní zkušenosti víme, co udělá s účastníky
těchto našich výzev možnost pomoci svému městu v boji o přední příčky tabulky. Uvedu příklad
z říjnové výzvy, kdy souboj o vítězství svedla Olomouc s Krnovem. Krnov se předposlední den výzvy
vypravil na dálkový pochod a protože pozitivní příklady táhnou, tak se ho zúčastnil i krnovský pan
starosta a ten den nachodil přes 50km. Tím sice neříkáme, že i vy osobně se musíte do naší výzvy
zapojit, ale jelikož připravujeme v kategorii jednotlivců samostatnou soutěž pro všechny politiky
a zastupitele, tak budeme rádi, pokud v ní uvidíme i vás. 

Výzvu organizujeme my,  Partnerství pro městkou mobilitu z.s, v úzké spolupráci s jednotlivými
městy a obcemi, které své občany v chůzi  aktivně podporují.  Své obyvatele o výzvě informují,
připravují pro ně vyhlášení, odměny i tipy na vycházky a výlety. Častá a žádaná je také vzájemná
spolupráce  na  plánování  a  procesech  zlepšování  města  v  souladu  s  filozofií  „měst  pro  život"
a  „měst krátkých vzdáleností".  Zapojená města získají  kontakty na aktivní občany a další data,
které  mohou  k  těmto  účelům  využít.  Svým  způsobem  mohou  právě  tyto  výzvy  10.000  kroků
pomoci i vašemu městu implementovat Plán udržitelné městské mobility. 
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Náklady na pořádání těchto našich výzev financujeme ze tří zdrojů: z dotací, příspěvků partnerů
naší výzvy a členských poplatků měst, městysů či obcí, které vstoupily do našeho spolku.  Byli
bychom rádi, pokud by jste se i vy rozhodli rozšířit řady našich členů a pomoci nám tak v naší snaze
posílit zdraví našich spoluobčanů. Roční poplatek pro členská města je odstupňován podle počtu
jejich obyvatel:

0 – 50.000 lidí – 10.000Kč

50-100.000 lidí – 15.000Kč

nad 100.000 lidí – 20.000Kč

Nejedná se ale o jedinou aktivitu, na které pracujeme. Mezi ty nejdůležitější patří:

 Spolupráce s ministerstvy při implementaci vládní Koncepce městské a aktivní mobility 
2021 – 2030

 Vzdělávání v oblasti městské mobility - https://www.akademiemobility.cz/

 Realizace kampaní podporujících témata městské mobility např.  CityChangers - 
https://www.citychangers.eu/  Cena Víta Brandy - https://www.dobramesta.cz/...ndy

 Pomoc pří naplňování CykloVize 2030, jejíž součástí je vytvoření nové mapy dopravní sítě 
pro cyklisty - http://stavbycyklo.cz/

 Podpora šetrné turistiky

Cílem naší měsíční výzvy není ujít denně 10.000 kroků, ale motivace k pravidelné aktivitě. Naše
výzva učí lidi tomu co už mnohdy dávno zapomněli a to chodit. Když jsme se narodili, tak nám
každému trvalo cca rok než jsme se to naučili. Bude nám teď trvat naučit se chodit stejně dlouho
a nebo bude stačit už jen měsíc? 

Těšíme se na vaši účast

Ing. Jaroslav Martinek
jednatel spolku Partnerství pro městskou mobilitu

            Jaroslav Martinek

https://www.akademiemobility.cz/
https://www.dobramesta.cz/cena-vita-brandy
https://www.citychangers.eu/
http://stavbycyklo.cz/
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P.S. 

V příloze vám zasíláme dopis pro ZŠ,  případně víceletá gymnázia s pozvánkou pro jejich účast
v nově zařazené soutěži Třídní týmy. K tomuto kroku nás dílem přiměly nadšené reakce spolužáků
dětí oceněných za své výkony v dětských kategoriích v říjnové výzvě 2021, ale  smutné pohledy
na prázdná dětská hřiště a naopak zaoblené tvary našich nejmenších  ve kterých vidíme přímou
úměru. Děkujeme, že nás podpoříte v našem úsilí nenechat to tak být.


