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„Jedeme v tom spolu, přidejte se!“ 
Tak zní již tradiční mo� o charita-
tivní jízdy s názvem Na kole dětem 
Žďárskými vrchy. 

Pomáhá nemocným dětem a žďár-
ská společnost Telefl ex je coby spole-
čensky zodpovědná fi rma už podruhé 
generálním partnerem této charitativ-
ní akce. 

Na kole dětem Žďárskými vrchy před 
pěti lety poprvé zorganizoval zaměst-
nanec Aleš Wasserbauer, který je i hlav-
ní postavou charitativní jízdy - sám se 
zkušeností amputace končetiny a léčby 
rakoviny. 

Handicapovanému cyklistovi se 
podařilo vytvořit jednu z největších 
sezónních akcí ve Žďáře a okolí pro 
rodiny v regionu. 

„Jsme hrdí, že Telefl ex může být part-
nerem projektu a Aleše v jeho činnosti 
můžeme podporovat,“ říká Darina Hem-
zová, zástupkyně personálního odděle-
ní ve společnosti Telefl ex.

A tak v sobotu 10. srpna projel Žďár-
skými vrchy pestrý peloton dlouhý 
stovky metrů. Podle organizátorů se 
pátého ročníku zúčastnilo na 430 cyk-
listů. Telefl ex akci fi nančně podpořil a 
na kola nasedlo přes 30 jeho zaměst-
nanců, rozeznatelných podle limetko-
vě zelených dresů. 

Startovalo se na Pilské nádrži, tra-
sa proťala Svratku, stočila se do Sněž-
ného, a přes Nové Město na Moravě 
se peloton vrátil zpátky do Žďáru nad 
Sázavou. Přes nepříznivou předpověď 
na tento den nakonec počasí vyšlo. 
Chvilkami bylo dusno, sluníčko, ale i 
pár kapek...

„Podpora ve všech zastávkách byla 
úžasná, účastníci dostávali energetické 
tyčinky, banány, limonády, dokonce i pra-
vé české buchty a chléb s pomazánkou,“ 
ohlíží se účastnice. Během cesty pano-
vala dobrá nálada, cyklisté měli úsměv 
na tváři a mávali lidem, kteří je podél 
trasy podporovali.

Po celý den putovala s pelotonem 
zapečetěná kasička, kterou dovezl 
Josef Zimovčák, mnohonásobný mistr 
světa v jízdě na vysokém historickém 
kole a aktér charitativních cyklojízd. 
Do kasičky mohl kdokoliv přispět ve 
prospěch nadačního fondu KRTEK. 
Po otevření skrývala úžasných 62 tisíc 
korun, a Josef Zimovčák je pošle nada-

ci KRTEK. Byly od účastníků cyklo 
jízdy, kteří je věnovali formou dobro-
volného startovného. Partneři akce při-
spěli částkou 400 tisíc korun. Celková 
částka 462 tisíc Kč je zatím nejvyšší, co 
se kdy na tomto projektu vybrala. 

Aleš Wasserbauer tak 16. 8. předal 

do rukou prof. MUDr. Jaroslava Štěr-
by, Ph.D. pomyslný šek pro Nadační 
fond dětské onkologie KRTEK. Fond 
ještě letos uspořádá letní tábor pro děti 
na Milovech. Část výtěžku putuje i na 
dětská oddělení do místních nemoc-
nic, jako tomu bylo loni.
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PELOTON 430 cyklistů projel Žďár-
skými vrchy na pomoc nemocným 
dětem. Parta z Telefl exu v limetkově 
zeleném.  Foto: archiv 


