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Velká jarní cyklojízda odstartuje další ročník kampaně Do práce na kole
V úterý 21.4., v předvečer Dne Země, bude již čtvrtou Velkou jarní cyklojízdou zahájen
další ročník kampaně Do práce na kole. Akce odstartuje v 16.30 před radnicí
(libereckou i jabloneckou). Zahájení cyklojízdy bude kromě předsedy občanského sdružení
Cyklisté Liberecka Pavla Matějky a koordinátora letošní kampaně na liberecku Jana
Telenského přítomen také Tibor Batthyány, primátor statutárního města Liberec, které nad
kampaní převzalo záštitu spolu s Libereckým krajem. Na spanilou jízdu vyrazí peloton
příznivců cyklistiky z obou měst v 16.45. Skupiny se setkají ve Vratislavicích nad Nisou,
kde je přivítá místostarosta Ing. Jiří Mejsnar.
Motto letošní kampaně zní: „Do práce na kole v plné parádě“. Vedle toho, že kolo je
ekologické a praktické, může být i stylové. Upnutý cyklodres totiž zdaleka není nutnou
proprietou městského cyklisty. Během cyklojízdy budou také prezentována speciální
nákladní kola, která se mohou v městském provozu dobře uplatnit.
Jaké oblečení účastníci cyklojízdy zvolí ale není tak podstatné. „Prvotním cílem je
přispět k tomu, aby se naše města proměnila v místa příjemnější a zdravější pro život a
lidé se víc zamýšleli nad tím, jaký vliv má jejich každodenní dopravní chování na životní
prostředí,” dodává Lukáš Eršil, manažer kampaně ze sdružení Auto*Mat.
Příznivci cyklodopravy z Liberce a Jablonce se letos mohou do kampaně Do práce na
kole díky sdružení Cyklisté Liberecka (http://www.cykliste.cz/), které akci na Liberecku ve
spolupráci se sdružením Auto*Mat pořádá, zapojit již po čtvrté.
Upozornit na zbytečné zahlcování měst automobily při každodenních cestách do práce
a zároveň podpořit týmového ducha mohou všichni zaměstnanci podniků, firem, úřadů
a institucí z Liberce, Jablonce a okolí. Zajistit si účast je jednoduché: stačí s kolegy
sestavit 2–5členný tým a zaregistrovat se do konce dubna na stránce
www.dopracenakole.net. Květnová soutěž bude opět doprovázena celou řadou
doprovodných akcí pro účastníky v tričku kampaně, souhrnně označených jako „akce na
triko“. Každý, kdo absolvuje alespoň 66 % cest do práce na kole a své cesty si bude
zaznamenávat na web soutěže, bude zařazen do slosování o ceny, které poskytli partneři
soutěže, mezi něž patří např. Azub bike, Svijany, pražírna Ape, Sigltrek pod Smrkem, ZOO
Liberec, Žlutá plovárna a další. Partnerem akce je také firma KNORR-BREMSE, která
v loňském roce vyhrála soutěž o cyklozaměstnavatele roku.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny 30. května v Lidových sadech v rámci
ekofestivalu Greenfest. Vítěz odjede domů na novém skládacím kole od prodejce
elbikes.cz. Všichni účastníci zde mohou navštívit přednášky, dílny, stánky s řemeslnými
výrobky a chybět nebude ani program pro děti. V místní zahradě bude možnost
zaparkovat bicykly.
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1) Podrobnosti k soutěži Do práce na kole najdete na webu: http://www.dopracenakole.net
2) Více o sdružení Cyklisté Liberecka a k chystaným akcím: http://www.cykliste.cz
3) Bližší informace o ekofestivalu Greenfest: http://www.greenfest.cz/

