
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 

1. Bruslařský klub Buď Inline Ostrava, z. s. 

Kubalova 394/59, 700 30 Ostrava 

IČ: 05048907 

V zastoupení: Mgr. Marek Švajný 

 

Tisková zpráva – Kolečko spojilo počtvrté! 

Ačkoli to s letošním ročníkem vypadalo všelijak, počínaje nestabilitou a neočekávaným 

vývojem pandemické situace ohledně onemocnění covid-19, neschválení žádostí o dotace na 

organizaci benefiční jízdy ze strany municipalit a konče počasím v den konání akce, je 4. ročník 

úspěšně za námi a opět bude na co vzpomínat. Letos jsme podporovali Oddělení dětské 

neurologie Fakultní nemocnice Ostrava, a to především díky finanční podpoře Medplus, bez 

níž by se akce nemohla uskutečnit. Navzdory nepříznivé předpovědi počasí jsme společně věřili  

v dobrou věc. Ještě ráno to vypadalo, že jedinými účastníky akce budou organizátoři. Ovšem 

úderem 9. hodiny začal déšť slábnout, před 10. hodinou se objevily i první sluneční paprsky  

a v 11:10 se roztočila první kolečka a započala tak benefiční jízdu s pořadovým číslem 4. 

Zahajovací kolo letos zpestřili motorkáři z ostravského klubu HOG Ostrava Chapter  

a byl to opravdu zážitek! Po hodinovém úsilí účastníků se dostavila první "osvěžující" 

přeháňka. Ani ta nás však nezastavila a hrdinové benefiční jízdy pokračovali v jízdě déšť nedéšť.  

O technické a technologické zajištění závodu se nám každoročně stará Irontime čipová 

časomíra, díky které má každý účastník přehled o svém výkou a také firma ha-vel, která zajistila 

internetové pokrytí akce. V průběhu dne si účastníci každoročně mohou vyzkoušet brusle 

značky TEMPISH, a to mobilní půjčovně Buď INline Ostrava. Připraveny byly rovněž workshopy 

od neziskových organizací FBC Abak Ostrava, Mikasa z.s. a Fakultní nemocnice Ostrava.  

U stánku Katedry studií lidského pohybu Ostravské univerzity byla tzv. chillout zóna sloužící 

k odpočinku a tradičně nechybělo ani měření tělesného složení. Kousek vedle byla výstava 

technologického umění v podobě gravírovaných prací od Jurek Design, který je rovněž 

autorem nádherných pamětních medailí pro Kolečko spojuje. O jídlo a pitný režim se starali 

stánky MALEDA a Starobělská Koliba. Neustálý přísun tekutin zajistil vodobar od Ostravských 

vodáren a kan. Celý den nad účastníky dohlíželi profesionální zdravotníci z Rescue Ostrava.  

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. Jistě se ptáte, jak to všechno dopadlo. Letošní benefiční jízdy se zúčastnila takřka 

polovina účastníků oproti loňskému ročníku, ale... ale těchto 95 hrdinů předvedlo opravdu 

neuvěřitelné výkony. Za necelých 5 hodin benefiční jízdy ujeli účastníci v součtu neuvěřitelných 

3039,6 km, což je v přepočtu na peníze 30 396 Kč. Celkově vybraná částka se letos zastavila na 

čísle 39 558 Kč. Ptáte se, a co s tím rozdílem 9 162 Kč? Odpověď je jednoduchá, organizátoři 

akce tento rozdíl připočetli k vytěžené částce a celá suma poslouží k nákupu hydraulické 

postele pro pacienty Oddělení dětské neurologie Fakultní nemocnice Ostrava. 

 

Chronologická historie dosavadních 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  

3. ročník 

- účast 187 účastníků 

- ujelo se 5 701 km pro FBC ABAK Ostrava   

- vytěženo 48 430 Kč  

4. ročník 

- účast 95 účastníků 

- ujelo se 3 039,6 km 

- vytěženo 39 558 Kč 

 



 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

Letošní ročník se uskutečnil především díky všem participujícím subjektům, 

organizátorům, dobrovolníkům jakožto i subdodavatelům služeb, bez kterých už si akci nelze 

ani představit. Všichni ti, kteří se na letošním ročníku podíleli do toho vložili kus sebe a nezištně 

bez nároku na odměnu šli do toho s námi. Každým rokem se ukazuje, jak rozsáhlé, výstižné  

a symbolické je právě spojení Kolečko spojuje. Benefiční jízda není pouze o sportovním výkonu 

a pomoci potřebným, benefiční jízda zdaleka přesahuje tento rámec a její potenciál je 

obrovský a my jakožto organizátoři chceme takové zážitky a příležitost k setkání vytvářet  

a budovat tak komunitu opravdových hrdinů. 

Závěrem jmenovitě poděkování všem partnerům akce: Buď Inline Ostrava, Fakultní 

nemocnice Ostrava – Oddělení dětské neurologie, FBC ABAK Ostrava, FORUM Nová Karolina, 

ha-vel, HOG Ostrava Chapter, IRONTIME, jurek design, Johnny servis., Knihcentrum.cz, kofola, 

Maleda, Medplus, mikasa, OSTRAVAINFO!!!, Ostravská univerzita – Katedra studií lidského 

pohybu, Ostravské vodárny a kanalizace, Pekaři a spol., Rescue Ostrava, Starobělská koliba, 

Starobělský pivovar, TEMPISH, ÚMOb Ostrava–Jih, ÚMOb Vítkovice. 

 

 

V Ostravě 6. 9. 2021 


