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Kolečko spojilo potřetí! 

Ačkoli to s počasím vypadalo všelijak, nakonec všechno vyšlo na výbornou. Letošní ročník 

byl opět výjimečný. Úsilí, vůle, odhodlání, kilometry a peníze účastníků pomohou k pořízení 

sportovního invalidního vozíku pro para florbalisty z FBC ABAK Ostrava. Jen pro zajímavost, 

takovýto vozík přijde nejméně na 120 000 Kč.  

Benefiční akce Kolečko spojuje nabízí mimo sportovní zážitky také osvětu života 

handicapovaných včetně nabídky prožitkového programu. Primárně se jedná o organizace 

podporované či participující v minulých letech jako jsou Mikasa, která pečuje o osoby s autismem 

a těžkým mentálním postižením a již zmiňované paraflorbalisty z FBC ABAK Ostrava. Vůbec první 

podporovaná organizace Čmeláček se letos bez udání důvodů nezúčastnila. 

V rámci doprovodného programu se letos představila Ostravská univerzita, která nabízela 

měření tělesného složení. Dále jako každoroční účastník bruslařská škola a klub Buď Inline 

Ostrava, která nabízela workshopy na bruslích a celou akci zakončila exhibicí ve freestyle slalomu. 

Dalším z pravidelných účastníků bylo Mental Café, které zapojuje handicapované do běžného 

života. Občerstvení včetně pitného režimu již třetím rokem zajišťuje stánek Maleda, stejně tak 

pro milovníky piva byl, je a bude připraven stánek Městského Karvinského pivovaru Fryštát. 

Vzhledem k pandemické situaci se letos omluvila testovací centra bruslí TEMPISH a POWERSLIDE. 

Velkým zklamáním byla absence společnosti OVAK, která v minulých letech provozovala tzv. 

vodobar a starala se tak o pitný režim všech účastníků 

Díky přiděleným dotacím ze Statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a 

současně podpoře ve formě finančního daru od ÚMOb Ostrava-Jih se opět pozvedla úroveň 

benefiční akce. Díky automatickému měřícímu systému od firmy IRONTIME byla zajištěna nejvyšší 

kvalita zpracování výsledků s okamžitým výsledkovým servisem pro všechny účastníky. Namísto 

pódia byl instalován párty stan, který se spolu s chillout zónou Ostravské univerzity stal centrem 

stanového městečka a sloužil nejen jako útočiště před sluncem či deštěm, ale hlavně k odpočinku 

a občerstvení účastníků. Akce probíhala za doprovodu hudby a účasti moderátora. Velký posun 

vnímáme také v digitalizaci recepce, což mělo za důsledek rychlost odbavení registrací.  



A nyní už k samotnému „závodu“. Princip je každoročně stejný. Startovat mohou inline 

bruslaři, koloběžkáři, handbikeři, ale třeba i maminky s kočárkem či vozíčkáři. Účastníci připisují 

během pěti hodin za každý ujetý kilometr peníze na dobrou věc. Letos to bylo 10 Kč/km. Finanční 

výtěžek se skládá ze startovného, příjmů z tomboly, prodeje propagačních triček a darů.  

 

Zde je uvedeno srovnání a vývoj všech prozatímních ročníků: 

1. ročník 

- účast cca 150 účastníků 

- ujelo se 2 115 km pro Čmeláčka  

- vytěženo 19 211 Kč  

- bezmála 31 000 Kč doplatilo Innogy jakožto generální partner 

2. ročník  

- účast cca 150 účastníků 

- ujelo se 3 514,8 km pro MIKASU  

- vytěženo 35 148 Kč  

- bez generálního partnera 

3. ročník 

- účast 187 účastníků 

- ujelo se 5 701 km pro FBC ABAK Ostrava   

- vytěženo 48 430 Kč  

- bez generálního partnera 

 

Proč se letos neodvádí celých 57 010 Kč? Maximální možný výtěžek je roven hodnotě 

vybraného startovného včetně příjmu z tomboly a dobrovolných darů, celková výše výtěžku pro 

para florbalisty se tak zastavila na hodnotě 48 430 Kč. I tak je to nový rekord a krásná suma. 

Častým dotazem je, proč nejsou vytvořeny kategorie dle prostředku, na kterém účastník 

startuje? (inline x koloběžka). Toto téma je každoročně řešeno na pravidelných schůzích 

s výsledkem, že se jedná o benefiční závod a není primárním cílem zvítězit, ale zúčastnit a podílet 

se. „Závod“ je o tom, pokořit své limity a hranice, pobavit se, udělat dobrý skutek a dozvědět se 

více o handicapu. Rozdělení kategorií bude předmětem dalších diskusí a bude mu věnována 



pozornost v rámci pravidelných schůzí. Možná nakonec převáží pádné argumenty pro rozdělení 

do kategorií dle koleček. Nicméně existuje hrozba, že vznikne tzv. precedent a pak se bude řešit 

nejen rozdělení kategorií na koloběžky a inline brusle, ale dle všech typů prostředků, případně 

velikosti koleček, či úrovně účastníků (profi x hobby). 

Akce má obrovský potenciál růstu, což dokládá neustálý nárůst účastníků, ujetých 

kilometrů, respektive celkového výtěžku. Díky podpoře místních municipalit a lokálních partnerů 

je možné nabídnout široké veřejnosti z Ostravy, okolí i celého kraje tuto nádhernou atmosféru 

„benefičního závodu“, kdy žádný z účastníků nejede takříkajíc na vlastní triko, ale pro dobrou věc. 

Takových lidí je třeba si vážit a nabízet jim příležitost k setkání, a proto je tady Kolečko spojuje. 

Závěrem patří obrovské poděkování finančním partnerům akce, a to Moravskoslezskému 

kraji, Statutárnímu městu Ostrava a Úřadu městského obvodu Ostrava–Jih, bez kterých by se akce 

neuskutečnila a samozřejmě všem ostatním, ať už mediálním partnerům či partnerům, kteří akci 

podpořili: 1. BK Buď Inline Ostrava, Akademia, Český rozhlas, FBC ABAK Ostrava, FORUM Nová 

Karolina, ha-vel, Helax, Chacharova pizza, IRONTIME, Joke Gym, JSME AKORD!!!, jurek design, 

kofola, Ladislav Káňa – fotograf, Loděnice pod hradem, Maleda, Mental Café, Městský Karvinský 

pivovar, mikasa, OSTRAVAINFO!!!, Ostravská univerzita, Patrik Kryštof – fotograf, POWERSLIDE, 

TEMPISH, Trojhalí Karolina, VŠB-TU Ostrava.  

 

 

V Ostravě 3. 9. 2020 


