V Liberci 25. dubna 2013

Tisková zpráva
Nizozemsko: Když jezdí na kole do práce i král,
nemají se ostatní na co vymlouvat
Kampaň Do práce na kole, která prosazuje bicykl jako nejzdravější dopravní prostředek,
odstartovala ve středu 24. dubna za účasti velvyslance Nizozemského království Eduarda Hoekse
na libereckém náměstí Dr. Edvarda Beneše společnou jízdou do Jablonce nad Nisou.
Už třetím rokem organizuje iniciativa Auto*Mat kampaň Do práce na kole. První ročník se uskutečnil
jen v Praze a Pardubicích, vloni se už zapojil také Liberec. Město pod Ještědem nemohlo chybět ani
na letošním třetím ročníku. K tomu získali zdejší organizátoři ze sdružení Cyklisté Liberecka pro
rozjezd kampaně velvyslance Nizozemského království Eduarda Hoekse. Ten si do Liberce přivezl své
kolo a spolu s ostatními na něm absolvoval cestu do sousedního Jablonce nad Nisou. Letos se totiž
přidal ke kampani také Jablonec.
„Naposledy jsem přijel do Liberce v zimě, zalyžovat si na Ještědu. Ale ještě nebylo dost sněhu. Tak
jsme místo lyžování zvolili procházku. Město je krásné i teď, na jaře. Prošel jsem si také historickou
radnici. Je nádherná,“ vyznal se ze svého obdivu k Liberci velvyslanec Eduard Hoeks.
Jak prozradil, v Nizozemsku je cyklistika spíše životním stylem než sportem. Na kole jezdí každý. V
zemi, kde žije téměř 17 milionů občanů, je více bicyklů než lidí. Jezdí tu totiž 20 milionů kol. „Kolo je
považováno za velice zdravý dopravní prostředek, který je navíc šetrný k přírodě, protože nevypouští
do ovzduší žádné škodlivé látky. Členové naší královské rodiny jezdí na kole běžně, a když jezdí do
práce na kole i král, nemají se ostatní na co vymlouvat,“ poznamenal Eduard Hoeks.
Do sedla svých bicyklů usedli při jarní cyklojízdě také dva náměstci primátorky, Jiří Šolc a Jiří
Rutkovský. Oba se vloni do kampaně zapojili osobně, své týmy minulý rok postavila spolu s nimi
dvacítka úředníků magistrátu.
„Jsem rád, že se nám i přes nedostatek peněz daří v Liberci pokračovat v budování cyklostezek,“
zdůraznil náměstek Jiří Šolc. Náměstek Jiří Rutkovský připomněl, kolik v posledních několika letech
vyrostlo ve městě nových cest pro cyklisty a kde je vyznavači jízdy na kole najdou.
Minulý rok se do kampaně Do práce na kole zapojilo v České republice přes 2.500 účastníků z 820
týmů. Tento rok se do projektu přihlásilo 11 měst. Zaměstnanci podniků, firem, úřadů a dalších
institucí se sídlem v Liberci nebo Jablonci nad Nisou se mohou zúčastnit hlavní soutěže týmů. Stačí
dát dohromady 2 až 5 kolegů, kteří budou během května jezdit do práce na kole a své cesty
zaznamenávat na web kampaně (www.dopracenakole.net).
Každý, kdo v květnu absolvuje minimálně 70 % cest do práce na kole, bude zařazen do slosování o
dárky, které poskytli organizátorům partneři kampaně. Soutěžit mohou i firmy a zaměstnavatelé z

Liberce a Jablonce tím, že se přihlásí do ankety Cyklozaměstnavatel roku. Je to pro podniky
příležitost, jak ukázat, že jsou nakloněné myšlence cyklodopravy, a že vytvářejí pro tento typ cesty do
práce vhodné podmínky také svým zaměstnancům.
Záštitu nad kampaní převzal náměstek primátorky Liberce Jiří Rutkovský, náměstek primátora
Jablonce nad Nisou Petr Vobořil a radní Libereckého kraje Vladimír Mastník. Na spanilou jízdu do
Jablonce nad Nisou vyrazilo ve středu 24. dubna bezmála 70 cyklistických nadšenců.
„Když bude na kole jezdit do práce víc lidí, pak i samotná města budou zdravější,“ podtrhla Iva
Nevečeřalová ze sdružení Auto*Mat, projektová manažerka akce Do práce na kole. Pavel Matějka ze
sdružení Cyklisté Liberecka připomněl, že se lidé i firmy mohou zaregistrovat do kampaně do konce
dubna.
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