Cyklisté Liberecka
Jsme občanským sdružením, které see snaží o zlepšení podmínek pro
cyklistickou dopravu a cykloturistiku na Liberecku. O dosažení svých
cílů usilujeme už od roku 2 000 a podporující nás v tom desítky
Liberečanů.
Chtěli bychom,, aby si lidé uvědomovali, že kolo není jen volnočasová
sportovní aktivita, ale i dopravní prostředek, kterým se lze každodenně
dostávat do zaměstnání, škol a k jiným veřejným službám. Spolu s tím
je nutná i tvorba pro cyklisty příjemného
ho městského prostředí, zajištění
jejich bezpečnosti a plynulosti jízdy.
Naší snahou je vymyslet a realizovat řešení, která někam povedou.
Jednáme s úřady, účastníme se kulatých stolů a snažíme se
s být u toho,
když se o něčem rozhoduje. Důkazem může být náš velký podíl na
zpracování generelu pro cyklistickou dopravu v Liberci a prosazení
některých částí cyklistické infrastruktury.
Už dvanáctým rokem pořádáme cyklojízdu Libercem na kole, při níž
upozorňujeme na problematická
roblematická místa ve městě. Letos se jí zúčastnilo
přes 80 cyklistů.
Zapojujeme se do kampaní a dalších zajímavých projektů podporujících
cyklistiku. Příkladem může být kampaň Do Práce na kole 2012, které se
zúčastnilo 155 lidí pracujících v Liberci, nebo projekt
pr
Školy na kole
realizovaný v libereckých školách.
K dosažení úrovně rovnající se vyspělým evropským
vropským městům, nás čeká
ještě dlouhá cesta, ale věříme, že společně toho dosáhneme. Základem
je heslo: Město není pro auta, město je pro lidi!
Proč cyklistika?
Většina z nás už se už někdy dostala do dopravní zácpy, mnozí se do ní
dostávají pravidelně při každodenní cestě do práce a nejeden z nás si
určitě všimnul cyklistů, kteří kolony předjíždějí, aniž by zmáčkli brzdy…
Jízda na kole po městě je často
asto rychlejší, než jakýkoliv jiný dopravní
prostředek, nezatěžuje ovzduší škodlivými výfukovými plyny
a umožňuje obyvatelům volně dýchat, nenárokuje si v městském
prostředí tolik prostoru a nezatěžuje obyvatele nadměrným hlukem.
Nehodovost oproti automobilové
lové dopravě je minimální a navíc lidé
jezdící pravidelně na kole jsou zdravější, šťastnější, vnímavější
a otevřenější k prostředí, ve kterém žijí.
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