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Do práce na kole. Tak se jmenuje 
soutěž, která poběží celý květen, a 
v Česku se koná již po sedmé.

Letošní mott o zní: „Do práce na 
kole jezdí i profíci!“ 

Účastní se 31 měst, Žďár nad Sáza-
vou již druhým rokem.  Záměrem 
projektu je upozornit na výhody 
toho, co se stane, když více lidí změ-
ní své dopravní návyky a přesedlá z 
aut na kola. Účastníci si pravidelnou 
jízdou na kole zlepší nejen kondi-
ci, náladu a možná i vztahy s kolegy, 
ale společně tak přispějí k čistšímu 
ovzduší a celkově příjemnějším, bez-
pečnějším a zdravějším městům, kde 

žijí a pracují.
Tváří letošního ročníku je profesor  

Pavel Pafk o, který proslul operací 
Václava Havla.  

Týmy dvou až pěti kolegů
Do práce na kole je soutěž pro 

všechny, kdo sestaví tým o dvou až 
pěti členech, a pravidelně spolu s 
kolegy dojíždí během května do prá-
ce na kole. Zapojit se ale mohou  i 
běžci, chodci, bruslaři či i vozíčká-
ři… 

Hlavní výhrou je kolo
V rámci soutěže mají účastníci 

možnost se zapojit do několika sou-
těžních kategorií, zaměřených na 
pravidelnost či délku jízdy. Každý 
účastník získá originální soutěžní 
triko. 

„Hlavní výhrou je kolo, které nám 
do soutěže věnoval Kraj Vysočina. 
Rádi bychom soutěž obohatili a dopl-
nili aktivitami, které se již v tradičně 
zúčastněných městech staly oblíbený-
mi,“ uvádí komunitní koordinátorka 
města Žďáru Radka Remarová.

Žďárští účastníci akce mohou 
sutěžit o zajímavé výhry jako kolo, 
10litrový soudek piva, různé dárko-
vé poukazy a vstupy.

V samotném Žďáře se loni do sou-

těže zapojilo celkem 57 soutěžících z 
20 týmů. Hlavní cenou bylo skládací 
kolo. Na webu dopracenakole.cz se 
lze do soutěže přihlásit, dotazy pak 
zodpoví Radka Remarová.

Soutěž pro fi rmy
Také zaměstnavatelé mohou letos 

bojovat o titul „Cyklozaměstnavatel 
roku“ a v kategorii „Nejlepší vnitro-
fi remní soutěž“. 

Smyslem kampaně Do práce na 
kole je totiž také přesvědčit zaměst-
navatele, aby svým, na kole dojíždějí-
cím zaměstnancům vytvořili potřeb-
né zázemí jako stojany, sprchy či 
šatny. -lko-

Do práce na kole v květnu je výzvou

Ukázka píle, odhodlanosti a tou-
hy po úspěchu...Podnikatelské a 
životní příběhy... O tom je letoš-
ní již 12. ročník prestižní soutěže 
českých podnikatelů a živnostní-
ků s názvy Firma roku 2017 a Živ-
nostník roku 2017. 

Právě odstartovaná registrace 
poběží do 30. června 2017. Soutěž 
je otevřena všem fi rmám a živnost-
níkům. 

Přihlásit se mohou malé a střed-
ní fi rmy působící v České republice 
s nejméně dvouletou účetní historií 
a s obratem do 1,5 miliardy korun. 

Dále živnostníci, kteří jsou mini-
málně jeden rok vlastníky platného 
živnostenského listu nebo jiného 
oprávnění k podnikání dle právních 
předpisů.

V roce 2016 soutěžilo v rámci ČR 
rekordních 6 716 podnikatelů a živ-
nostníků. Na Vysočině se přihlásilo 
264 fi rem a 254 živnostníků.  Mezi 
fi rmami loni na Vysočině zvítězila 
společnost zabývající se službami v 
oblasti polygrafi e, podporou marke-
tingových aktivit a provozem nad-
standartního hotelu. Regionální Živ-
nostník roku 2016 zase provozuje 

knihařské služby.
Krajská kola budou opět pro sou-

těžící možností udělat si představu o 
místním podnikatelském prostředí, 
rozvíjet své podnikání a propojovat 
myšlenky. Proběhnou od 14. září do 
22. října 2017. 

Nejlepší z každého kraje postoupí 
do celorepublikového fi nále.

Vítězné fi rmy a živnostníci ze všech 
krajů se zde budou začátkem listopa-
du osobně prezentovat před odbor-
nou porotou. Vyhlášení proběhne v 
prosinci 2017 na pražském Žofíně, 
kde čeká ocenění i republikové vítě-

ze doprovodných kategorií Odpo-
vědná fi rma roku a Nejlepší Start up 
roku. 

Záštitu a odborný dohled nad sou-
těžemi zajišťuje Hospodářská komo-
ra ČR a hejtmani krajů ČR. 

Více na www.fi rmaroku.cz a www.
zivnostnikroku.cz.

Firmy se díky soutěži dostanou 
ještě více do povědomí veřejnosti a 
inspirují svou činností celou českou 
podnikatelskou oblast.

Snahou pořadatelů je také vyzdvi-
hovat a oceňovat úspěchy, kterých 
čeští živnostníci dosahují. -lko-

Soutěž o Podnikatele a Živnostníka roku 


