Tisková zpráva ze dne 29.6.2022
Závěrečné vyhodnocení a vyhlášení výsledků uzavřelo letošní květnovou výzvu Do práce na kole na
Orlicko-Třebovsku.
Vyhodnocení akce a vyhlášení výsledků lokální výzvy Do práce na kole se uskutečnilo v sobotu 25.
června od 14 hodin v areálu turistického tábořiště v Cakli (Ústí nad Orlicí), kde Region OrlickoTřebovsko jako lokální koordinátor vyhlásil vítěze v kategoriích Pravidelnost týmů, Zelené kilometry
pěší a běžci, Zelené kilometry cyklisté a Cyklozaměstnavatel.
„Celkem 37 týmů prokázalo pevnou vůli a vytrvalost, když dosáhlo na alespoň 66% pravidelnost,
přičemž 3 týmy dosáhly dokonce na 100 %. Uznání však patří všem, kteří se do výzvy zapojili, neboť 192
nadšenců, kteří přijali letošní květnovou výzvu Do práce na kole na Orlicko-Třebovsku, nakonec
našlapalo, naběhalo a nachodilo do práce přes 40 tis. zelených kilometrů, čím společně překonali
vzdálenost odpovídající zhruba obvodu naší modré planety. Současně ušetřili téměř 5.200 Kg emisí CO2,
což je krásný výsledek, ke kterému nepochybně přispělo i počasí.“ zhodnotil výsledky výzvy za lokálního
organizátora Karel Švercl.
V „hlavní“ kategorii Pravidelnost týmů pak byli vyhlášeny ty nejvytrvalejší týmy, přičemž na 100%
pravidelnosti dosáhly 3 týmy, a to tým Cvičky z Home office ve složení Denisa Korolusová, Renata
Kolocová, Zuzana Hubálková a Jaroslava Majvaldová, tým Šlapalíny ve složení Marcela Šulcová a Marie
Foglova a tým LogME ve složení ve složení Šárka Touškova a Vladimír Kadidlo. Podrobné výsledky jsou
dostupné na https://dpnk.dopracenakole.cz/souteze/vysledky/orlicko-trebovsko/.
V souladu s pravidly https://www.dopracenakole.cz/kvet.../pravidla-kvetnove-vyzvy pak byly z týmů,
které dosáhly na alespoň 66% pravidelnost, věcnými cenami od partnerů výzvy oceněny 3 vylosované
týmy. Těch bylo nakonec 37, ale štěstí se usmálo na tým FTX-Pěšáci, tým 3D team a tým SnahaByla:-).
Titulem Cyklozaměstnavatel byla na základě dotazníků od jednotlivých účastníků oceněna společnost
OEZ s.r.o., která nejen, že do lokální výzvy vyslala na 125 účastníků, ale pro letošní rok přichystala pro
dojíždějící servisní koutek, kde si mohou dofouknout kola, případně opravit drobné závady.
Pro všechny, kteří do areálu turistického tábořiště v Cakli dorazili, zahrála kapela 375 m.n.m., když
bohužel tečku za jich vystoupením učinila průtrž mračen. Pro příchozí, kteří dorazili v tričku
s motivem výzvy do Práce na kole byla připravena tombola o drobné ceny v podobě cyklolékárniček.
„Věřím, že lokální výzva měla smysl a příští ročník přiláká další zájemce.“ uzavřel své dojmy Karel
Švercl.
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