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Ostrava na kolečkách 2019  

Okolí promenády na Hlavní třídě v Ostravě Porubě zaplavili sportovci na kolečkách! 

V pátek 23. srpna 2019 se konala poslední ze série večerních jízd Ostrava na kolečkách 2019!  

V roce 2019 zrealizoval spolek celkem 4 termíny akce Ostrava na kolečkách, a to v termínech 26. 4., 
24. 5., 14. 6. a 23. 8. Tři večerní jízdy proběhly při uzávěře komunikace Hlavní třídy v okolí oblíbené 
porubské promenády. Květnová jízda byla netradiční, částečně pojata jako happening za 
nedostavěnou prodlouženou Rudnou a probíhala na nedostavěné dálnici I/11 se startem u 
nedokončeného úseku.  

Sandra Vítková ze spolku Swanky uvedla: „Při příznivém počasí evidujeme účast na každé z 
večerních jízd 800 - 1000 aktivních sportovců na kolečkách. A každým rokem reflektujeme mezi 
místními účastníky také polské a slovenské sportovce.” 
 
Kristýna Dekická ze spolku Swanky dodává: "V rámci osvěty používání přileb při kolečkových sportech 
si mohli účastníci akce na místě zapůjčit zdarma jak kvalitní přilby z rozsáhlé půjčovny Swanky, tak od 
partnera Decathlon Ostrava, který doplnil kapacity přileb pro rozsah akcí. V rámci happeningu na 
Rudné byla vzhledem ke statutu trati „staveniště“ přilba povinná. Tým koordinátorů trati a trenérů 
Swanky jde vždy příkladem!” 

Čtvrtá jízda byla tradičně doplněna o charitativní závod Srdce na kolečkách, kdy byl výtěžek ze 
startovného věnován speciální tréninky hendikepovaných dětí. Na místě byla předána dětem částka 
80 tis. Kč, v dalších týdnech se částka vyšplhala s doplňkových online sbírek ke 100 tis. Kč.  

Osvětu používání přileb a chráničů u kolečkových sportů na akcích Ostrava na kolečkách doplňovala 
v průběhu celého roku v areálu Inline Parku půjčovna přileb a chráničů zdarma. V největší četnosti 
využívali půjčovnu ochranných pomůcek rodiče malých sportovců jak na aktivitách ve Swanky, tak 
v rámci návštěv areálu ve volném čase.  
 

Akci podpořil Úřad městského obvodu Poruba, rádio Helax, DJ Lowa a Atletika Poruba a další.  

Akce Ostrava na kolečkách 2019 je realizována s finanční podporou Moravskoslezského kraje.  
 

 
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy. 

Za Swanky tým, 
Sandra Vítková a Kristýna Dekická  
zakladatelky spolku Swanky  

Kontakty a odkazy 
• email: info@swanky.cz  
• tel. organizátorek – Sandra Vítková - 731 94 90 94, Kristýna Dekická - 775 72 88 60  
• web Swanky, spolek – www.swanky.cz 
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• Facebook funpage – www.facebook.com/swankyostrava, www.facebook.com/

ostravanakoleckach 
• Facebook událost Ostrava na kolečkách 2019 - https://www.facebook.com/events/

608472682937094/ 
• Instagram - www.instagram.com/swankyostrava 
• Promo videa - www.vimeo.com/beswanky 
• Fotogalerie - www.flickr.com/beswanky/albums 
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