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Kampaň Do práce na kole bude zahájena cyklojízdou v dánském stylu
Již třetí ročník kampaně Do práce na kole bude zahájen v úterý 8. dubna Velkou jarní
cyklojízdou v dánském stylu. Předcházet jí bude tisková konference za přítomnosti zástupce
Dánského velvyslanectví v Praze pana Jess Møller Knudsena, hejtmana Libereckého kraje
Martina Půty, rektora Technické univerzity v Liberci Zdeňka Kůse, náměstka primátorky
města Liberec Jiřího Rutkovského, zástupců největšího regionálního partnera firmy
Knorr-Bremse ČR, národního koordinátora kampaně Lukáše Eršila ze sdružení Auto*Mat
a místních organizátorů ze sdružení Cyklisté Liberecka. Slavnostně bude otevřena také
výstava fotografií z Kodaně nazvaná Město v pohybu.
Kampaň Do práce na kole probíhá na Liberecku už po třetí a jejím cílem je omezit zbytečné
zahlcování měst automobily při každodenních cestách do práce, zvýšit tím kvalitu života
ve městě a podpořit zdraví prospěšný způsob dopravy.
Hlavní část kampaně probíhá v květnu, během kterého jezdí přihlášené týmy do práce
na kole a mohou za svou pravidelnost získat spoustu zajímavých cen. Pro účastníky v tričku
kampaně je připravena řada doprovodných akcí souhrnně označených jako akce „na triko“.
V loňském roce se kampaně účastnilo 200 lidí z Liberce a Jablonce nad Nisou. „Letos
bychom chtěli počet účastníků zvýšit minimálně o padesát lidí a už teď to vypadá nadějně.“
Popisuje ambice regionální koordinátorka kampaně Sylva Švihelová z občanského sdružení
Cyklisté Liberecka.
Záštitu nad kampaní převzal Liberecký kraj spolu s oběma zúčastněnými městy. Jelikož se
do soutěže mohou zapojit také studenti vysokých škol, podpořil akci letos poprvé také rektor
Technické univerzity Zdeněk Kůs slovy „Na univerzitu dojíždí na kole řada studentů
i zaměstnanců. Je mi to sympatické. Bylo by dobré, kdyby bylo jízdní kolo ještě častější
dopravní prostředek a nejen proto, že by se uvolnila zoufale nedostatková parkovací místa
v okolí univerzity.“
Netradičně motivovalo své občany v cestách do práce na kole město Liberec. Jako člen sítě
Zdravých měst se rozhodlo umožnit první stovce přihlášených účastníků jezdit v rámci
kampaně zdarma. Záštitu nad kampaní za město Liberec převzal náměstek primátorky Jiří
Rutkovský, který jezdí na kole do práce pravidelně celý rok a ani loňský květen nebyl
výjimkou.
Základními jednotkami v soutěži jsou dvou až pětičlenné týmy utvořené v rámci jednotlivých
firem. V loňském ročníku sestavila nejvíce týmů firma KNORR-BREMSE Systémy pro
užitková vozidla ČR, s.r.o. sídlící v liberecké OPZ Sever. Patnáct zaměstnanců ve čtyřech
týmech a všechny s více jak 66 % dojížďkou, což je hranice pro zařazení do slosování o
ceny. Letos je tato firma hlavním partnerem kampaně v regionu a v plánu má zapojit
mnohem více zaměstnanců.

Tisková konference je pořádána ve spolupráci se statutárním městem Liberec.
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Kampaň přijede do Liberce zahájit zástupce Dánské ambasády v Praze obchodní rada
a regionální koordinátor pro střední Evropu Jess Møller Knudsen. U té příležitost také
slavnostně zahájí výstavu fotografií z Kodaně nazvanou „Město v pohybu“, která je
od 1. dubna veřejně přístupná na prostranství v ulici 5. května před Plazou.
"V Kodani jezdí do práce na kole skoro každý - úředníci v oblecích, sekretářky v lodičkách,
dělníci v montérkách, hudebníci s nástroji. Pomozte nám svým oblečením a výzdobou kol
vytvořit takovou malou Kodaň na cyklojízdě Libercem," zve k účasti na navazující cyklojízdu
Pavel Matějka předseda Cyklistů Liberecka.
Cyklojízda vyrazí v 17:00 z obou měst. Z Jablonce n. N. doprovodí cyklisty náměstek
primátora Petr Vobořil, který převzal nad akcí záštitu. V Liberecké skupině nebudou chybět
dánští delegáti s netradičním kolem Christiania ani ostatní osobnosti podporující kampaň.
K vidění budou také speciální nákladní kola vezoucí čerstvě napečené pečivo, nebo náklad
z pivovaru Svijany.
Obě skupiny se setkají ve Vratislavicích U Ferdy, v nově otevřené komunitní cyklodílně po
vzoru pražského „Bajkazylu“.

Kontakty:
Sylva Švihelová – tel.: 724 726 858 (Cyklisté Liberecka o.s.)

Přílohy:
1) Pozvánka na tiskovou konferenci 8. dubna 2014
2) Web soutěže Do práce na kole najdete na www.dopracenakole.net
3) Další informace k chystaným akcím na www.cykliste.cz

Tisková konference je pořádána ve spolupráci se statutárním městem Liberec.

