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TISKOVÁ ZPRÁVA 

2.chrudimská koloběžkiáda 2016 rozhýbala rodiny s dětmi, ale i firemní týmy. 

V České republice stále přibývají silné, nové komunity koloběžců, klubů koloběhu, které se propojují 

skrze různé koloběžecké akce. Jednou takovou akcí byla právě 2.chrudimská koloběžkiáda 2016.  

 „Koloběh´´(jízda na koloběžce) je výzvou k aktivitě, sportu, pohybu, stmelení kolektivu návrat do 

dětských let a především je poděkováním všem, kteří jsou dobrým vzorem  ve vztahu ke zdravému 

životnímu stylu a pohybu“, říká zakladatelka projetu FitKoloběhu Renata Kašparová. 

 2.chrudimská koloběžkiáda 2016 se konala 22.5.2016 v Chrudimi v Městském parku – areál 

dopravního hřiště pod taktovkou Renaty Kašparové a ústavu EDDA, z.ú.  za podpory města Chrudim, 

Pardubického kraje a společnosti Auto Mercia Chrudim.   

Závodnici přijeli na místo v devět hodin ráno a to nejen z Chrudimi. Zapsali se do příslušných 

kategorií a poté nastala příprava na start. Kategorie, které bylo možné podpořit byli od nejmenších až 

po dospělé. Adrenalin si užili také firemní a týmový sportovci. Nálada vládla pohodová, usměvavá, 

sportovní, počasí letos opravdu přálo. Nešlo o závod, ale především o to užít si to v tom pravém slova 

smyslu. Bylo to velmi příjemné setkání aktivních, pro sport a zábavu nadšených lidiček. Pro účastníky 

i kolemjdoucí bylo připraveno zdravé občerstvení,  dětské sportovní i kreativní koutky, pestrý a 

netradiční doprovodný program. Děti i rodiče měly možnost vyzkoušet si různé druhy sportu jako byl 

například hokej, basketbal, skákací boty. Akce se také zúčastnil Míša Tereska a koloběžka mu opravdu 

slušela. Rozjel to na plné čáře s tatínkem na jednom stroji.  Na koloběžkiádě jsme také podpořily 

prodej hande made výrobků od Dobrotet a Šance pro Tebe. Velké díky za zdravotnický dohled patří 

jednoznačně ČČK pod vedením Vráti Příhody. Velmi nás těší zájem a zpětné reakce všech, kteří u 

toho byli s námi. Patronka Renata Kašparová hodnotí akci jako nadmíru podařenou i co do počtu 

účastníků, kterých bylo 300. 

Letos se akce zakončila happeningem ve spojení s neziskovou organizací Cesta za snem. Okolo 

Chrudimi napříč handicapy se účastnilo 20 jezdců a to jak na koloběžce tak i na ivalidním vozíku či 

handbiku. Akce byla určena všem, trasa byla předem stanovena a to do 15km. Celá akce měla za cíl 

propojení lidí s handicapem i bez něj. 
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 ,,chrudimská koloběžkiáda´´ se stala velkou ikonou pro Chrudim, rádi ji budeme opakovat a nadšení 

pro sport, koloběh předávat dál. Den se moc vydařil a koloběžci, účastníci, firmy i já se těšíme na další 

takové aktivity!“  

Z místních firem a společností podpořily chrudimskou koloběžkiádu: dm drogerie markt s.r.o., Jídelna 

Kruh Zdraví, Auto Mercia Chrudim, SpalTo - Tomáš Spálenský zakázkové truhlářství, ŽENY s.r.o., 

Pracovna ŽENY s.r.o. Chrudim, Lucie Teplá-Daruj RÁDostatním,  Lucie Šťastná, Jan Zeman JZD 

studio, Daniela Zrůstová Photography, Miroslava Maierová-Duhová kočka Chrudim, Bockujem.cz, 

Balonparty.cz, HC Chrudim, Sportoviště Chrudim, Cesta za snem, BK JIP Pardubice, Rádio Pohoda, 

Muzeum loutkářských kultur, Frutigo Chrast, Buga.cz, Rozvoz Chrudim, Giles Burger, MARY KAY-

Lenka Paulusová, Dance Lovers, Buga.cz, FitKoloběh,  koloběžky Kostka, ústav EDDA, z.ú., 

Dobrotety, Míša Tereska, Lenka Fasnerová centrum zdraví a pohybu Olomouc, Bockujem.cz, Městská 

policie Chrudim, Zdravé město Chrudim, Hotel Kraskov a mediální partneři Obrazem Pardubicka, 

LIKE Pardubický kraj FB, Pardubice živě FB, Chrudimské noviny, Chrudimský zpravodaj, kterým 

bychom tímto způsobem chtěli poděkovat. 

Odkazy na web a fotogalerii: 

http://kolobezkiada.edda-chrudim.cz/#dzf 

Hlavní organizátorka: EDDA, z.ú. Ivana Hrubá  (ivana.hruba@edda-chrudim.cz) a Renata 

Kašparová (renata.kasparova@edda-chrudim.cz a info@fitkolobeh.cz)  
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