
Do práce na kole budou jezdit tisíce lidí. Rozbíhá se poslední 

týden registrace. 

Už přes tři tisíce lidí se zaregistrovalo do motivační soutěže Do práce na kole, která se 

snaží rozpohybovat zaměstnance a přimět je k jízdě na kole. Možnost sestavit tým a 

vyplnit registrační formulář mají lidé až do konce dubna, zbývá tedy poslední týden. 

Jezdit se bude dokonce v devatenácti městech ČR. 

Nasednout na kolo a vyrazit do práce na vlastní pohon, k tomu nabádá už čtvrtý ročník 

soutěže Do práce na kole. A její popularita roste. Zatímco v minulém roce se zapojilo jedenáct 

měst, nyní je to už devatenáct českých a moravských měst.  

Již potřetí se kampaň koná také v Liberci a Jablonci nad Nisou. "Jsme rádi, že každým rokem 

přibývá lidí, kteří se rozhodli pro svou dopravu využít jízdní kolo. Jízda na kole může být 

potřebným každodenním pohybem lidí. Kolo je všem dostupné, zdravé, ekologické," říká Pavel 

Matějka ze sdružení Cyklisté Liberecka.  V Libereckém kraji se již pravidelně účastní akce 

několik týmů z Technické univerzity, Magistrátu města Liberec, Krajského úřadu, několika 

základních škol a  dalších státních institucí i soukromých firem. 

Ti, kdo nemají stálý tým a nemohou najít žádného partnera, protože pracují sami nebo jako 

živnostníci, si mohou najít kolegu díky speciálnímu formuláři. 

Každý zaregistrovaný účastník získá tričko kampaně na které lze čerpat během měsíce května 

různé výhody, například na vstupenky do bazénu, divadla, kina či  nápoj zdarma vybraných 

kavárnách. Každý účastník a tým s více než 66% cest do práce na kole během měsíce května 

bude zařazen do slosování o hodnotné ceny jako jsou kolo, cyklistické vybavení, poukázky na 

nákupy, vstupy do wellness centra, či soudek svijanského piva. 

V pátek 6. června je nejen pro účastníky akce připraven společensko - sportovní večer na 

zahradě Lidových sadů  spojený s vyhlášením výsledků, předáním cen a Cyklofestem na 

kterém vystoupí místní kapely. 

Záštitu nad akcí převzal hejtman Libereckého kraje Martin Půta, náměstek primátorky 

Liberce Jiří Rutkovský a náměstek primátora města Jablonec nad Nisou Petr Vobořil. 

Kampaň Do práce na kole v Liberci a Jablonci pořádá iniciativa Auto-Mat ve spolupráci se 

sdružením Cyklisté Liberecka.  

Pavel Matějka, tel. +420 605 120 072 

Cyklisté Liberecka, občanské sdružení, Dykova 9, 460 01 Liberec 

E-mail: cyklisteliberecka@gmail.com 

Web: 

 www.cykliste.cz 

www.dopracenakole.net 

 

mailto:cyklisteliberecka@gmail.com
http://www.cykliste.cz/
http://www.dopracenakole.net/

