
  

 
Ženska ekipa - Tea, Katja in Damjana na poti z rikšo z Jesenic proti Novigradu (Foto: Maxovci) 

Z dobrodelno rikšo na morje 
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Ekipa Max bara se je z Jesenic z rikšo podala na morje v Pineto, da so predali 

ček za 3260 evrov za letovanje otrok v mladinskem letovišču. 

Jesenice - V 38 urah je ekipa jeseniških deklet in fantov, imenovanih Maxovci, premagala 240 
kilometrov dolgo pot z Jesenic do Pinete v hrvaški Istri. Na pot so krenili v sredo ob devetih 
zvečer, v Pineto pa so prispeli v petek ob enajstih dopoldne. S seboj so vlekli rikšo, ki sta jo 
posebej za to izdelala Miloš Jenkole in njegov oče Jože. Prav Miloš Jenkole je bil idejni vodja 
dobrodelnih akcij, ki jih Maxovci pripravljajo že štiri leta. Potem ko je prestal zahtevno operacijo 
presaditve jeter, se je odločil, da bo dobro povrnil z dobrim, in odtlej z ekipo prijateljev vsako leto 
pripravijo dobrodelni dogodek, katerega izkupiček namenijo letovanju socialno ogroženih otrok v 
letovišču Zveze prijateljev mladine Jesenice v Pineti pri Novigradu. Prejšnja leta so do Pinete tekli 
v Štafeti Vajnež–Pineta, se odpeljali s skiroji in kolesi. Letos so se odločili za pot z rikšo, s katero 
so v mladinsko letovišče nesli ček za 3260 evrov, ki so jih zbrali maja na deseturnem 
dobrodelnem teku Jesenice tečejo. S tem so trinajstim otrokom omogočili letovanje na morju v 
Pineti. Podviga Z rikšo na morje se je lotilo osemnajst deklet in fantov, razdeljenih v šest 
tričlanskih ekip, ki so jih poimenovali kar »vlačuge«. Dva člana ekipe sta vlekla rikšo, eden je na 
njej sedel, ekipe pa so se zamenjale na vsakih petnajst minut. Do cilja so prišli utrujeni, a veseli, 
da jim je uspelo. Vodstvo letovišča, ki so mu izročili ček, jim je pripravilo prisrčen sprejem in se 
jim zahvalilo za to srčno akcijo. Miloš Jenkole je povedal, da so z uspehom akcije zelo zadovoljni, 
manjše tehnične težave, kot je bila počena guma, pa so uspešno rešili. In načrtujejo, da prihodnje 
leto spet pripravijo kaj dobrodelnega. 
 


