
 

 

 

 

 

 
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA   11. prosinec 2017 

Digitální maratonci opět pomáhali. K překonání bariér handicapovanému 
Martinovi a Adélce vyběhali 100 tisíc korun  
 
Praha, 11. prosince – Běžci díky Prague Digital Marathonu i v letošním roce pomáhali potřebným. Každý, 

kdo si na speciálním trenažéru virtuální reality, věrně simulující trať pražského maratonu, odběhl třeba 

jen jediný metr, přispěl svou radostí z pohybu na dobrou věc. Díky úsilí běžců mohou handicapovaní 

Martin Mazal a Adélka Grycová překonávat bariéry. Za uběhnuté metry přispěla UniCredit Bank 80 tisíc 

korun desetiletému Martinovi na nový moderní vozík a 20 tisíc korun dvanáctileté Adélce na příslušenství 

k vozíku. Dar zprostředkoval dlouholetý partner banky Konto Bariéry.  

 

Diváci, návštěvníci a běžci na pražském maratonu mohli i letos přispět svým úsilím na dobrou věc.  

Na závodě byly umístěny speciální trenažéry s tzv. digitálním maratonem, a to zásluhou spolupráce 

organizátorů maratonu z týmu RunCzech, UniCredit Bank a Konta Bariéry. Každý, kdo na trenažéru „propotil 

tričko“ a uběhl třeba i jediný metr pomáhal handicapovaným překonat bariéry. Digitální maratonci pomohli 

vyběhat peníze na nový moderní vozík Martinovi Mazalovi a příslušenství pro vozík Adélce Grycové. 

Desetiletý Martin a dvanáctiletá Adélka trpí pohybovým postižením a nový vozík, respektive příslušenství 

pro vozík jim pomůže k snadnější dopravě do školy či na výlety a k pohodlnějšímu sezení během vyučování. 

UniCredit Bank dlouhodobě pomáhá lidem s pohybovým postižením překonávat bariéry.  

 

„Ve sportu si lidé plní sny. A my v bance plníme sny klientů ať už o vlastním bydlení nebo pomáháme rozvíjet 

jejich podnikání. Chceme však také pomáhat těm, jako je Martin a Adélka, kteří by rádi tzv. skákali přes 

kaluže, ale bohužel nemohou. Těm pomohla v letošním roce UniCredit Bank, aby jejich cesta za snem byla 

snazší, protože jsou stateční, mají obrovskou motivaci, sílu a radost ze sportu,“ říká Jiří Kunert, předseda 

představenstva a generální ředitel UniCredit Bank. 

 

I v letošní sezóně RunCzech si návštěvníci a diváci kromě běžeckého zážitku mohli odnést i pocit z pomoci 

pro dobrou věc a přispět svým úsilím na charitu. „Každý rok dává svému závodu charitativní přesah víc a víc 

lidí, jenom letos se takových běžeckých hrdinů našlo 7 573. Mám obrovskou radost z toho, že naši běžci jsou 

vnímaví vůči svému okolí a pomáhají právě tam, kde je potřeba. A přesně to platí právě pro příběh Martina a 

Adélky,“ raduje se prezident RunCzech Carlo Capalbo.  

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

„Martinovi a Adélce zakoupené pomůcky výrazně usnadní život. Často si ani neuvědomujeme, jak velkou 

pomoc znamená nový vozík pro lidi s handicapem i jejich rodiny. Jsem ráda, že UniCredit Bank a její 

zaměstnanci to chápou a s Kontem Bariéry spolupracují již řadu let,“ říká Božena Jirků, ředitelka Konta 

Bariéry. 

 

Digitální závod je inspirací pro světové maratony   

Prague Digital Marathon byl vůbec první svého druhu na světě. Inovativní myšlenka nyní inspiruje 

významné maratony ve světě, například v New Yorku. Digitální závod nabízí spojení dvou světů, virtuálního 

a reálného. Návštěvníci nebo diváci, kteří se ještě necítí připraveni běžet opravdový maraton, mohli  

na speciálním trenažéru vybaveném obrazovkou simulující skutečnou trať, okusit jak je krásný a zároveň 

náročný je pražský maraton. 

 

Martinovi a Adélce mohli letos pomoci všichni návštěvníci, diváci ale i účastnici pražských běžeckých 

závodů, kde byly umístěny speciální běžecké pásy vybaveny obrazovkami. Ti společně vyběhali 100 tisíc 

korun. UniCredit Bank, prostřednictvím Konta Bariéry daruje 80 tisíc korun desetiletému Martinovi a 20 tisíc 

korun dvanáctileté Adélce. Peníze poslouží k zakoupení nového vozíku pro Martina a příslušenství k vozíku 

pro Adélku.  

 

Poznámky pro editory: 

 

Závody RunCzech 

Osmička závodů RunCzech obsahuje prestižní pražské běžecké závody organizované pod hlavičkou Prague 

International Marathon a běžecké závody ve vybraných regionech České republiky pořádané společností 

Tempo Team Prague. Vznikl tak běžecký seriál organizující závody napříč Českou republikou, při kterých 

mohou všichni spojit vášeň pro běhání s cestovatelskými zážitky. V roce 2017 se osmi závodů RunCzech v 

Praze, Karlových Varech, Českých Budějovicích, Olomouci a Ústí nad Labem zúčastnilo 82 883 závodníků ze 

116 zemí.  

 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia  

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia patří v České republice a na Slovensku mezi přední finanční 

instituce a poskytuje širokou škálu kvalitních produktů a služeb pro retailové a privátní klienty včetně 

malých a středních firem a velkých korporací. Je jednou z nejsilnějších bank na trhu v oblasti projektového, 

strukturovaného a syndikovaného financování. Mimořádně silnou pozici si banka rovněž vybudovala v 

oblasti akvizičního financování a také se řadí na první příčku ve financování komerčních nemovitostí.  

 



 

 

 

 

 

 
 
 

Konto Bariéry  

Konto Bariéry, od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77, je první a dosud jedinou kontinuální 

sbírkou, které se více než dvacet let účastní desetitisíce. Za více než dvacet let činnosti rozdělilo 

Konto Bariéry stovky miliónů korun, podpořilo tisíce projektů na zlepšení života lidí s handicapem a jejich 

plnohodnotné zapojení do společnosti. Z aktuálních potřeb lidí s postižením vychází Konto Bariéry i při 

formování nových projektů. Stále více se zaměření jeho pomoci posouvá od standardní pomoci, tedy 

rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, bezbariérových úprav bytů, škol a dalších veřejných budov, k 

projektům, které souvisejí se vzděláním a pracovním uplatněním lidí s handicapem. 

 

 
Dotazy: Petr Plocek, tiskový mluvčí UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia 
 e-mail: petr.plocek@unicreditgroup.cz 
 tel: 606 694 156 
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