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Dosť bolo chodenia po Trnave!
Pred piatimi rokmi prišla partia mladých vysokoškolákov s nápadom, ako pomôcť svojim
kamarátom prekonávať veľké vzdialenosti v rámci mesta Trnava. Vyhlásili zbierku starých
nepoužívaných bicyklov, ktoré potom opravili na nové, štýlové prepravné prostriedky. Takto vzniklo
Kolokolo. Prvých 20 bicyklov si mohli požičať len študenti jednej fakulty, z ktorej pochádzali aj
samotný autori a realizátori projektu Kolokolo. Medzitým v Trnave vznikla univerzitná rada, ktorá
prejavila záujem prevziať patronát nad týmto projektom a rozšíriť ho na všetky vysoké školy v meste.
„Teší nás, že sme mohli prevziať patronát nad takýmto výnimočným projektom. Môžeme byť
inšpiráciou pre všetky iné vysokoškolské organizácie. Veríme, že tento systém požičiavania bicyklov
osloví veľké množstvo trnavských študentov, a že bicykle si rýchlo nájdu svojich prenajímateľov,"
povedal predseda univerzitnej rady Adrián Kobetič.
ŠTARTUJEME NANOVO, PRE VŠETKÝCH!
Tento akademický rok budú bicykle prvýkrát dostupné pre študentov všetkých vysokých škôl
pôsobiacich v Trnave. „Keď sme pred piatimi rokmi spušťali kolokolo, robili sme zbierku starých
bicyklov po Trnave. Ľudia nám darovali svoje staré, nepotrebné biky a my sme ich potom komplet
rozobrali a opravili“, hovorí o začiatkoch jeden zo zakladateľov projektu Kolokolo Adam Peciar. K
uspokojeniu množstva dopytujúcich sa záujemcov pomohlo aj samotné mesto Trnava. K starším
repasovaným bicyklom sa totiž rozhodlo kúpiť čisto nové. Z rozpočtu na tento účel vyčlenilo finančnú
podporu. Zelenú flotilu Kolokolo tak k dnešnému dňu tvorí okolo 80 bicyklov. „Ďakujeme vedeniu
mesta, že sa nás rozhodlo takto podporiť. Ukázalo, že im záleží na študentoch a chce im aj do
budúcna pomáha," dodal predseda rady Kobetič.
AKO SI MÔŽEM POŽIČAŤ BICYKEL?
Bicykel si môžeš požičať na jeden semester alebo celý akademický rok. Nájom je symbolický,
za zimný semester 10 eur a letný 20 eur. Všetky informácie nájdeš na web stránke
www.kolokolo.info. A ak máš naozaj záujem, na tejto stránke vyplníš aj registračný formulár. Potom
už len treba čakať na potvrdzovací mail.
PREČO ZELENÁ FARBA?
"Bicykle, ktoré sa dajú požičiavať sú rozpoznateľné najmä vďaka ich zelenej farbe, ktorá
symbolizuje EKOmobilitu. Majú nálepky, a niektoré majú dokonca aj svoje mená," povedal o
symbolike zakladateľ Adam Peciar.

AKÁ JE NAŠA IDEA?
Chceme motivovať všetkých mladých ľudí, aby sa naučili presadať z auta či taxíka na lacnejší,
ekologickejší a štýlovejší spôsob prepravy – bicykel. Bicyklov nie je veľa, tak ak máš záujem si jeden
prenajať, urob tak čo najskôr!

Návrh na FACEBOOK status:

Máte pocit, že väčšinu dňa trávite presúvaním sa po celej Trnave? Neustále vyvážanie sa taxíkom je
pre chudobného študenta finančne náročné? K tomu ešte mestská chodí raz za “uhorský rok” a naše
nohy už jednoducho nevládzu? Potom je pre vás ako stvorené požičanie si bicykla od Kolokolo. Keď sú
ešte k tomu v Trnave vybudované na každom kroku cyklochodníky, je škoda túto šancu nevyužiť. Čas
je vzácny a vďaka prenajatému bicyklu ho budete mať oveľa viac.

Univerzitná rada v Trnave, vznikla v novembri roku 2015 ako poradný
orgán primátora mesta Trnava. Jej cieľom je spájať všetkých študentov,
ktorí študujú v tomto meste a zastupovať ich na komunálnej úrovni.

.

