
Business Lease pomáhal… aneb Jaký byl letošní Cyklo Handy Maraton
Již počtvrté jsme se zúčastnili charitativního závodu Metrostav Handy Cyklo Maraton, který pořádala organizace Cesta za 
snem. Závod jsme absolvovali na podporu dětí, kterým dlouhodobě pomáhá náš Nadační fond …because we care. Chceme 
se s Vámi podělit nejenom o zajímavá čísla, ale i zákulisní momenty a pocity našich závodníků.

Závod v číslech:
	z Tachometr všech čtyř cyklistů dohromady naměřil úctyhodných ujetých 2 239 km.
	z Od startu k cíli nám to trvalo 4 dny 2 hod 55 min a 27 s.
	z Průměrnou teplotu lze těžko vypočíst, pro zajímavost – v noci bylo v Krušných 

horách cca 6 °C a naopak na jižní Moravě přes den na rozpáleném asfaltu 36 °C.
	z Od teploty byla odvislá spotřeba vody, např. v nejparnějších dnech činila průměrná 

spotřeba tekutin cyklisty cca 1,5 l na hodinovou jízdu.

Výsledek:
	z Našemu týmu se podařilo umístit na úžasném 3. místě mezi 4člennými družstvy!

Pohonné hmoty:
	z Naším benzínem byly především domácí müsli, ovoce, energetické tyčinky, cola, Salko či Pikao.
	z Kupředu nás ale nejvíce hnala touha pomoci.

Spánek:
	z Všichni jsme spali, kdykoliv to šlo – ve dne, v noci, krátce mezi směnami, při pauzách.
	z Po dojezdu člena štafety nebylo mnoho času – vždy jen svléknout dres, napít se, najíst a krátký oddech před další směnou.

Fanoušci a společnost na cestách:
	z Při náročné cestě nás skvěle podporovali naši kolegové a všichni členové back-up týmu, za což jim patří velký dík.
	z Kromě toho jsme byli tu a tam zahrnuti bouřlivým jásotem náhodných fanoušků nebo mládeže vracející se z vesnických 

zábav, což nás hodně nakoplo, když už síly docházely.
	z Tichými, ale velmi příjemnými společníky, zejména na nočních cestách, nám byli i hopkající zajíci, ťapkající ježci nebo 

prasečí rodinky.
	z Obrovskou podporu jsme zaznamenali i na sociálních sítích, a to jak od fanoušků, tak i od sponzorů, podobně jako to 

vidíme u profi závodů.
	z Někteří z nich nás přišli podpořit i na trať, čehož si velmi ceníme a vzbuzuje to v nás velký závazek a motivaci dát do 

závodu maximum.



Poselství:
	z Zeptali jsme se účastníků, jaký odkaz v nich závod zanechal. Za všechny dovolte zmínit jeden z komentářů, který 

vlastně shrnuje pocity všech, a nám je ctí, že je v našem týmu mnoho lidí, kteří mají velké srdce, chuť a ochotu pomáhat 
a doslova dát do toho vlastní pot a krev…

„Závod ve mně zboural pomyslné bariéry, které si člověk staví v hlavě v přístupu k handy lidem. Celé prostředí je velmi motivující, 
protože tito lidé jsou k sobě ohleduplní a celý závod přes všechnu náročnost umožňuje, ať už zdravému, nebo handy účastníkovi, 

bourat určité bariéry a handicap. Ať už ten fyzický, nebo ten, co ho máme jen v hlavě. Při účasti v tomto závodě si člověk uvědomí, 
s jakou malicherností a přílišnou opatrností a strachem, zda je schopen něco zkusit či zvládnout, často přistupuje k řešení svých 

problémů, když zde dokážou handicapovaní lidé posouvat hranice tak daleko, kam se lecjaký zdravý člověk ani nepřiblíží.“

Na další momentky z průběhu závodu se můžete podívat na facebookových stránkách Because We Care.

Nadační fond Business Lease …because we care
Pomáhejte společně s námi těm, kteří naši pomoc potřebují. Mnohdy to nestojí ani mnoho peněz, ani úsilí.
Vaši štědrost pak proměníme v konkrétní pomoc konkrétnímu dítěti.

Přispívat můžete jednorázově či pravidelně, vaše příspěvky vám pomůžeme legislativně ošetřit, vystavíme darovací smlouvy 
či dokumenty k daňovým operacím.

Pomáháme zcela transparentně, můžete se o tom přesvědčit na https://www.businesslease.cz/nadacni-fond/, kde jsou 
zveřejněné příběhy jednotlivých dětí i to, jak jsme jim pomohli.

Máte-li ve svém okolí konkrétní příběh někoho, kdo potřebuje pomoc s mobilitou, nebo nám jen chcete sdělit nápad, jak 
získat finanční prostředky, neváhejte a kontaktujte nás na e-mailu becausewecare@businesslease.cz.

https://www.facebook.com/BecausewecareNF/?ref=search&eid=ARAVlPpTseJ8CBsoTWWS2Z6XlVlk8DTxuHo5jMc5rAA1viNK5ISSOO70tStOKGXIcqPx8BmZsnyR845F
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