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Na podporu onkologicky nemoc-
ných dětí, i pro pediatrická oddě-
lení nemocnic, startuje 11. srpna 
již počtvrté charitativní cyklojízda 
s názvem Na kole dětem Žďárskými 
vrchy. 

V čele nadšenců pojede Josef 
Zimovčák, desetinásobný mistr světa 
jízdy na historickém vysokém kole, 
a Aleš Wasserbauer, hendikepovaný 
cyklista šlapající jednou nohou, který 
prodělal amputaci během léčby rako-
viny. Aleš také akci zaštiťuje, a vytvo-
řil sdružení Žďáráci dětem.

Hlavním cílem charitativní veřejné 
cyklojízdy Žďárskými vrchy je získá-
ní � nancí pro nadační fond KRTEK, 
který pomáhá onkologicky nemoc-
ným dětem a dětskému oddělení 
Nemocnice Nové Město na Moravě 
a Jihlava.

„Chceme také ukázat a motivovat 
všechny, že i s hendikepem se dá sporto-
vat,“ uvádí Aleš Wasserbauer. V pele-
tonu lze tak zahlédnout i cyklisty na 
ručních kolech...

Z volnočasového areálu Pilák se 11. 
8. startuje v 9.30 hodin a trasa v dél-
ce asi 65 km vede na Herálec, Svrat-
ku, Tři Studně, Nové Město na Mora-
vě a zpět do Žďáru, přes Slavkovice a 
Veselíčko. Na Pilskou nádrž by měl 
peleton dorazit odpoledne. 

Pořadatelé zvou každého. Může 
s nimi jet jakkoliv dlouho, klidně 
jen pár stovek metrů, nebo celou 
trasu. Peloton provází Policie ČR a 
doprovodné vozidlo. Jede se za plné-
ho provozu a dle pravidel silničního 

provozu. Pro jízdu v  pelotonu pla-
tí cyklistické desatero, jako ochrana 
hlavy přilbou, zákaz sluchátek za jíz-
dy, povinná výbava a barevné obleče-
ní s odrazkami, zákaz alkoholických 
nápojů, ohleduplnost k ostatním, 
děti v doprovodu dospělých apod… 
Každopádně svou účastí podpoříme 
nemocné děti.

Jak se hendikepovaný cyklista 
ohlíží do minula, byl mu v roce 2007 
jako 21letému diagnostikován nádor, 
a podstoupil vysokou amputaci ve 
stehni. „Tehdy jsem se poprvé setkal 
s lidmi z nadačního fondu Krtek, co 
pomáhá onkologicky nemocným dětem. 
Již v nemocnici jsem si řekl, že jak se 
vyléčím, pomohu těm, kteří to potřebují, 
a oplatím to těm, kteří pomohli mně,“ 
uvádí dnes 32letý Aleš Wasserbauer.

A tak vymyslel projekt Na kole 
dětem Žďárskými vrchy, který zís-
kává � nance pro nadační fond Krtek 
(www.krtek-nf.cz), pomáhající onko-
logicky nemocným dětem a pediat-
rickým oddělením nemocnic. 

„Letos více � nančně pomůžeme pedia-
trickému oddělení novoměstské nemoc-
nice, na vybavení pokojů. Také Krt-
kovi, na rekondiční tábor v Milovech, 
a pediatrickému oddělení v Jihlavě na 
rekonstrukce pokojů,“ říká Aleš Was-
serbauer.

Děti z Krtka prý nastupují na tábor 
v Milovech 18. srpna - „a my den nato 
za nimi přijedeme, protože máme pro 
ně hodně zajímavé překvapení,“ nazna-
čuje nadšený cyklista i dobrodinec.
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Cyklojízda pro děti z Krtka


