
  
 
 
 
 
 
  
 
 

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

Kubalova 394/59, 700 30 Ostrava 

IČ: 05048907 

V zastoupení: Mgr. et Mgr. Marek Švajný 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA | KOLEČKO SPOJUJE 2022 

PODTRŽENO, SEČTENO. REKORD, REKORD A ZASE REKORD! 

5. ročník je úspěšně za námi a opět bude na co vzpomínat. Letošní výtěžek připadl Mobilnímu 

hospici Strom života. Začneme tradičně poděkováním. A to v prvé řadě poděkováním tam nahoru za to, 

že jsme měli možnost pomáhat navzdory nepříznivé předpovědi počasí. Pršet mělo celý den už od rána 

a to pořádně. Jenže nepršelo, tedy přibližně do 15. hodiny, a tak jsme si společně mohli užívat spojení 

koleček, skvělé atmosféry, lidské sounáležitosti, zábavy, sportovních výkonů, dobrého jídla i pití ale také 

doprovodného programu nejen na téma „Život s handicapem“. A že kolem 15. hodiny dorazily doslova 

monzunové deště mělo jistě svůj důvod, který jsme záhy zjistili a v řádcích níže si jej objasníme.  

Velké poděkování hned v úvodu patří rovněž všem finančním partnerům projektu, bez kterých 

bychom každoročně nemohli zažívat nádhernou atmosféru benefiční jízdy. Konkrétně generálnímu 

partnerovi, společnosti Medplus, jež pokračuje v generálním partnerství už z loňského covidového 

ročníku a v závěsu za ním hlavní partneři akce, výčtem Moravskoslezský kraj, ÚMOb Ostrava-Jih, 

Irontime, Auto Heller a ha-vel. 

Start benefiční jízdy jsme museli posunout přibližně o 15 minut z důvodu přetížení přepážek 

registrace a akreditace, což ale naznačovalo pozitivní vývoj situace. Zahajovací kolo, stejně jako loni, 

zpestřili motorkáři z ostravského Harley klubu HOG Ostrava Chapter symbolicky v čele s vozidlem 

podporované organizace. V zádech měli krom větru přibližně stopadesátihlavý dav kolečkářů na 

bruslích, koloběžkách, handbajcích, invalidních vozících, či odrážedlech. Další účastníci se zapojovali 

průběžně po celý den. Princip benefiční jízdy je každoročně stejný. Startovat mohou inline bruslaři, 

koloběžkáři, handbajkeři, ale třeba i maminky s kočárkem či vozíčkáři. Účastníci připisují během pěti 



  
 
 
 
 
 
  
 
 
hodin za každý ujetý kilometr peníze na dobrou věc. Letos to bylo opět 10 Kč/km. Finanční výtěžek se 

skládá ze startovného, příjmů z tomboly, prodeje propagačních triček, darů a dobročinné aukce. 

Pro letošní ročník jsme vybrali k podpoře již zmíněný Mobilní hospic Strom života, pro který se 

vyjížděla kolečka, kalorie a korunky. Pro neznabohy se jedná o organizaci poskytující zdravotní  

a lékařskou péči dle nejnovějších standardů a poznatků paliativní (úlevné) medicíny, a to jak dospělým, 

tak dětským pacientům v terminálním stádiu života. „Nevyléčitelně nemocný pacient, ať už je to senior, 

dítě nebo mladý rodič, je v první řadě člověkem, kterého si nemůžeme představit jen jako nemocné tělo. 

Tento člověk potřebuje úlevu od fyzických projevů nemoci, blízkost a podporu své rodiny, známé 

prostředí, potřebné informace a odborníky, kteří toto vše dokáží zajistit. Zásadní myšlenkou tedy je 

ulevit pacientům a umožnit jim odcházení v domácím prostředí a rodinném kruhu, pokud je to alespoň 

trochu možné. 

A jak to tedy všechno dopadlo? Na výbornou! Rekord, rekord a zase rekord! Již před samotným 

zahájením jízdy se objevily jisté náznaky toho, že letošní ročník bude opravdu přelomový. Zaznamenali 

jsme totiž rekordní počet online rezervací. Vybraná částka již před startem jízdy byla na úrovni loňského 

celkového výtěžku. A navíc fronty na akreditaci a registraci nebraly konce. A když moderátor hlásil 

v polovině jízdy, že jsme překonali dosavadní maximální výtěžek z roku 2020, částku 48 430 Kč, všem 

nám spadl kámen ze srdce. Jenže to nám rozhodně nestačilo. Všichni jezdili ostošest, jako by tušili, že 

přijdou ještě nějaké komplikace. A co by to bylo za akci, kdyby šlo vše jen hladce. Lehce před 15. hodinou 

začalo pršet a za chvíli už z toho byl opravdový liják. Nicméně jak se říká, vše zlé je k něčemu dobré. A 

právě déšť ještě více nastartoval v první linii moderátora Adama Kolka, velkého sportovce a 

samozvaného hydrologa amatéra. Ten tušil, že to nebude jen přeháňka a začal stupňovat svůj motivační 

projev směrem k účastníkům. Nutno říct, že sklidil ovoce. Někteří odvážlivci zůstali na trati navzdory 

průtrži mračen. Bylo potřeba vyjet ještě pár drobných, a tak jsme v neděli 28. 8. 2022 zažili na inline 

parku U Cementárny s Adamem takové malé Nagano. Kdo tam byl, tak má zážitek a nezapomene. Kdo 

nebyl, pro toho určitě zveřejníme video. Sečteno podtrženo, letos padl rekord účastnický, rekord co do 

počtu ujetých kilometrů a především jsme zaznamenali rekordní výtěžek. A proč je tedy dobře, že začalo 

pršet? Pomalu ale jistě se hodnota výtěžku začala přibližovat vybrané částce, což znamená, že další 

kilometry navíc by znamenaly už pouze individuální výkony a rekordy. Tímto se omlouváme všem, které 

jsme připravili o zlepšení statistik z předešlých ročníků, ale slibujeme, že příště to můžete zkusit znovu. 

Vyjádřeno čísly, benefiční jízdy se zúčastnilo 219 úžasných účastníků z celkem 250 registrovaných. 



  
 
 
 
 
 
  
 
 
Společnými silami jsme ujeli neuvěřitelných 6730,8 km, což je bezmála vzdálenost z Ostravy do New 

Yorku. Hodnota výtěžku odpovídá částce 67 308 Kč. Do úplného vyčerpání celkového budgetu chybělo 

nakonec ještě pár kilometrů potažmo korun. Proto jsme se jako hlavní pořadatelé rozhodli věnovat celou 

vybranou částku, která se zastavila na čísle 69 860 Kč.  

K benefiční jízdě už tradičně patří automatické měření ujetých kol a kilometrů a statistické 

zpracování dat jednotlivců i týmů, které každoročně zajišťuje čipová časomíra Irontime. Díky té má každý 

účastník aktuální informaci o svém výkonu a my přehled o celkově ujeté vzdálenosti. Aby vše mohlo 

probíhat v reálném čase, je zapotřebí internetové pokrytí akce. O to se pravidelně stará firma ha-vel.  

V rámci doprovodného programu na téma „Život s handicapem“ se zúčastnili všechny dříve 

podpořené organizace. Konkrétně to byly organizace Čmeláček, Mikasa, paraflorbalisté z FBC ABAK 

Ostrava a Oddělení dětské neurologie Fakultní nemocnice Ostrava. Mimo tradiční účastníky si odbyly 

svou premiéru např. Charita Ostrava a Národní rada osob se zdravotním postižením. O celodenní 

zdravotnický dozor a první pomoc se starali záchranáři z Rescue Ostrava. Nezapomněli jsme spolu 

s Johnny servis ani na bezbariérové WC pro handicapované. U stánku Katedry studií lidského pohybu 

Ostravské univerzity byla tzv. chillout zóna sloužící k odpočinku a tradičně nechybělo ani měření 

tělesného složení. V průběhu dne byla pro účastníky benefiční jízdy a jejich doprovod připravena pestrá 

nabídka občerstvení včetně pitného režimu. O doplňování kalorií se starala firma Maleda, s pannini, 

sendviči, tortillami, kofolou aj., dále pak Starobělská koliba s pochutinami přímo z grilu jako jsou 

klobásky, krkovice či hermelíny. Po odvedené práci si účastníci mohli doplnit rovněž minerální látky a 

ionty v podobě točené desítky od Starobělského pivovaru. Životabudič na různé způsoby připravovali 

zástupci z chráněná dílny s názvem Mental Café. Pro děti byl připraven skákací hrad, workshop 

amerického fotbalu z rukou místního úspěšného klubu Steelers Ostrava a malování na obličej, o které 

se zasloužila paní Kateřina Najmanová. Pro případ, že by se někomu porouchala kolečka byl pro účastníky 

k dispozici tzv. servis point Dotáhni kolečko, jež je nápadem a produktem 1. Bruslařského klubu Buď 

Inline Ostrava. A kdyby ani servis point nepomohl, nebo jste si svá kolečka zapomněli, či šli jen náhodou 

okolo po svých, měli účastníci možnost si bezplatně zapůjčit brusle v půjčovně 1. Bruslařského klubu Buď 

INline Ostrava. 

 Již potřetí v historii benefiční jízdy se stalo hlavním a hrdým mediálním partnerem Rádio Čas, 

kterému tímto oficiálně děkujeme. Kampaň v rozhlasovém vysílání rádia a na jeho sociálních sítích 



  
 
 
 
 
 
  
 
 
oslovila mnoho účastníků i potencionálních zájemců do dalších let. Za živý vstup a pozvánku ve vysílání 

děkujeme taktéž Českému rozhlasu. Na základě záběrů z loňského ročníku vzniklo krásné promo video 

z benefiční jízdy Kolečko spojuje 2021. O střih i zpracování se postaral Kryštof Hartmann, bývalý řádný, 

dnes již čestný člen 1. Bruslařského klubu Buď Inline Ostrava, z. s. Díky Kryštofovi byla akce 

zdokumentována a videospot slouží pro marketingové účely. Dalším tradičním mediálním partnerem 

benefiční jízdy je Forum Nová Karolina, která pravidelně láká návštěvníky obchodního centra na 

benefiční jízdu Kolečko spojuje formou videospotu, letáčku i plakátů. Mimo to vždy daruje krásné ceny 

do naší dobročinné tomboly, případně ceny pro vítěze. Díky patří i OC Breda & Weinstein v Opavě, jež 

dělá reklamu naší benefiční jízdě za hranicemi Ostravy. Možná i proto jsme zaznamenali na naší dřevěné 

magnetické mapě České republiky z produkce Jurek Design účastníky z Opavska, Bruntálska a Krnovska. 

Další z mediálních partnerů je TV Polar, která odvysílala pozvánky na benefiční jízdu. Městské obvody 

Ostrava-Jih a Ostrava Vítkovice zvali své obyvatele na benefiční jízdu v tradičních oběžnících Jižní listy a 

Vítkovický zpravodaj. Články s pozvánkou a následně zhodnocením akce vyšly rovněž 

v Moravskoslezském deníku a měsíčníku Program. Poděkování patří také marketingovým organizacím 

Seepoint, Ovamedia a Melvin, které nám poskytly výrazné slevy na reklamní billboardy, cedule a ostatní 

reklamní plochy. 

S benefiční jízdou jsou již tradičně spojeny dřevěné pamětní medaile pro účastníky, které nám 

každoročně dodává Martin Jurek z Jurek Design. Mimo jiné nám letos zapůjčil již zmíněnou dřevěnou 

magnetickou mapu ČR a vyrobil grafiku fotokoutku ve stylu instagramového rámečku. Rovněž 

oceňujeme nejlepší 3 účastníky benefiční jízdy v kategorii, muž, žena a dítě a nejlepší družstvo v kategorii 

tým. Ceny pro vítěze zajistili 1. Bruslařský klub Buď Inline Ostrava, Marek Švajný, Auto Heller, Tempish, 

Jurek Design, Forum Nová Karolina, Starobělská koliba a Starobělský pivovar. K benefiční jízdě 

neodmyslitelně patří i ruličková tobola. Ceny do tomboly zajistili Buď INline Ostrava, Knihcentrum, 

Tempish, Forum Nová Karolina, Auto Heller, Pekaři a spol., UFC Ostrava, Fit Furt, Starobělský pivovar, 

Krmelínské bistro. 

Splněným přáním organizátorů a překvapením pro účastníky měla být aplikace Kolečko spojuje. 

Bohužel nás pro letošek zbrzdily podmínky Google, které jsme již nestihli včas upravit, tak aby nám 

aplikaci schválili a zveřejnili. Nicméně příští rok se máte na co těšit! A komu za to poděkovat? Přece 

projektu MyCondy, jmenovitě Lukáši Pavelkovi, který aplikaci vytvořil. 



  
 
 
 
 
 
  
 
 

Za organizátora 1. Bruslařský klub Buď Inline Ostrava a celý organizační tým benefiční jízdy 

Kolečko spojuje bych na závěr ještě jednou mile rád poděkoval všem participujícím subjektům, 

generálnímu partnerovi, hlavním partnerům, hlavnímu mediálnímu partnerovi, mediálním partnerům, 

partnerům, dobrovolníkům, organizátorům, a především vám všem zúčastněným, kteří jste přidali ruku 

k dílu a odvedli kus práce s námi i za nás. Vnímám, že Kolečko spojuje má obrovský přesah nad rámec 

jednodenní akce s cílem pomáhat potřebným. Vždyť jen samotný název nabízí nespočet asociací, které 

do sebe postupně zapadají jako dílky puzzle a výsledkem je bez ohledu na výtěžek skvělá atmosféra, 

příležitost k setkání, relax, sportovní výkon a dobrý pocit pro nás všechny. Věřím, že Kolečko spojuje má 

již své podporovatele, základnu i povědomí na to, aby se z akce stalo tradiční setkání obyvatel s ochotou 

pomáhat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 31. 8. 2022     Marek Švajný (předseda klubu) 

                __________________ 

 

 



  
 
 
 
 
 
  
 
 
 


