
TRISTEP 2020 

Jak to začalo 

METROSTAV HANDY CYKLO MARTON je pětidenní cyklo maraton zaměřený na společnou motivační aktivitu 
osob se zdravotním postižením a osob bez postižení. Jedná se o 111hodinový cyklistický maraton napříč Českou 
republikou. Každý tým musí mít minimálně jednoho člena s jakýmkoli druhem postižení (držitel karty ZTP, ZTP/P, 
TP). Každý tým je navíc patronem jednoho člověka po těžkém úrazu nebo těžké nemoci. Pro tohoto člověka se 
tým závodu účastní a získává pro něj ceny. 

Před dvěma lety jsme se zúčastnili Metrostav handy cyklo maratonu (dále jen MHCM) jako parta nadšenců 
téměř bez jakéhokoli zázemí. V osmi lidech jsme nejen formou štafety urazili celou trasu závodu v limitu (2222 
km do 111 hodin), ale současně jsme si dokázali odřídit doprovodná vozidla téměř v celém průběhu. Bylo to 
možná trochu šílené, ale nám se to líbilo a zažili jsme skvělé chvíle týmového výkonu. 

Loni jsme jeli v kategorii dvojic – viz medailonek o Zdeňku Zvolském. 

Letos jsme se rozhodli, že pojedeme jako 
čtyřčlenný koloběžkový tým ve složení: 
kapitán Zdeněk Hercik, Michal Jarůšek, Daniel 
Přívara a Tereza Chrastinová. 

Závod je pouze pro dospělé závodníky. My 
však dívky, které byly patronkami našeho týmu 
v minulých letech, a Lukáše, letošního patrona, 
na závod dopravíme v doprovodném autobuse 
a stanou se tak nedílnou součástí týmu 
integrujícího zdravé i handicapované 
sportovce. My jedeme pro děti, děti jedou s 
námi. Sledujte nás:  
https://www.facebook.com/tristep111 

(obr. 1, TRISTEP 2020 s Lukášem) 

Co je náš cíl? 

• účast týmu TRISTEP na největším cyklistickém závodě v ČR – MHCM 
• zážitek pro handicapované děti – účast na MHCM 
• dokument o handicapovaných dětech na pozadí MHCM 
• nákup zdravotních pomůcek (tricykl, jeřáb) 
• nákup pomůcek pro pořádání dalších charitativních sportovních akcí (biatlonové sety) 

Hlavním cílem je zprostředkovat dětským patronům našeho týmu zážitek přímou účastí na Metrostav handy cyklo 
maratonu. Při té příležitosti vznikne ve spolupráci s M&F Movies reportážní dokument o našich patronech. Přiblížíme 
běžné problémy, se kterými se handicapovaní potkávají. Ukážeme, že jsou to lidé jako my. Skvělé děti, které nepotřebují 
naši lítost, nepotřebují náš obdiv. Stačí, když jim občas trochu pomůžeme, a oni nám to vrátí svojí radostí ze života. Děti 
se v doprovodném autobusu zúčastní prvního a posledního dne závodu. Program doplní návštěva hradu a zámku – 
srovnání středověku a současnosti ve vztahu k handicapovaným. Pokud vše organizačně zvládneme, děti se během závodu 
projedou i se závodníky týmu TRISTEP (v současnosti nám naše plány komplikují rodinné potíže dětí, ale my se 
nevzdáváme, stejně jako naši patroni). K úspěchu potřebujeme zajištění silného doprovodného týmu včetně dopravních 
prostředků. Rádi bychom získali i příspěvek na pořízení tricyklu či jeřábu a sportovních pomůcek pro pořádání vlastních 
sportovních akcí pro zdravé i handicapované. 

https://www.cestazasnem.cz/maraton8
https://youtu.be/tyE4rJM2Gzs
https://www.facebook.com/tristep111


Projekt, který připravujeme pro letošní rok, svými ambicemi velmi přesahuje naše skromné možnosti. Rozpočet 
je z našeho pohledu gigantický, ale nám to dává smysl. 

Orientační rozpočet našeho projektu hrazeného z této kampaně: 

Doprovodný autobus do 28 tis. Kč, dresy pro naše handicapované členy týmu 4 tis. Kč, trička pro členy 
doprovodu 5 tis. Kč, náklady na odměny (výroba týmových triček, poštovné apod.) 12-15 tis. Kč; společně se 
závodníky koloběžkáři – úhrada pronájmu doprovodného mikrobusu (včetně PHM) 20 tis. Kč, startovné týmu v 
závodu 9 tis. Kč. 

Naším přáním je získat přímým prodejem částku 50 – 100 tis. Kč. Celkové náklady projektu v plném rozsahu 
jsou cca 300 tis. Kč. 

Další náklady projektu, o které usilujeme z jiných 
zdrojů (např. Nadace ČEZ): 

dokument do 120 tis. Kč, tricykl cca 30 tis. Kč, jeřáb 
cca 30 tis. Kč, dvě sady laserových biatlonových 
terčů se zbraní 60 tis. Kč. 

Hodnotu peněz známe a usilujeme o hospodárné 
využití každé koruny pro handicapované děti. 
Veškeré náklady a příjmy jsou a budou jasně 
prezentovány na našem transparentním účtu a FB. 
Některé položky můžeme škrtat, ale my bychom 
raději další ještě doplnili. Zapojte se a staňte se 
členy týmu, který věří ve své schopnosti. 
 

(obr. 2, TRISTEP 2019 s Terezkou) 

Kdo jsme? 

Spolek TRISTEP proti handicapům doposud zprostředkoval dary na nákup monoski, handbike trenažéru a příspěvek na 
elektropohon k handbiku – celkově v částce přes 100 tis. Kč. Nechceme však zprostředkovávat pouze hmotnou pomoc, 
chceme handicapovaným ukázat, že je může jejich okolí vnímat jako plnohodnotné členy společnosti. 

Závodní tým TRISTEP 2020: 

Zdeněk Hercik – kapitán a hlavní organizátor projektu TRISTEP. Nadšený koloběžkář, předchozí předseda a stávající člen 
předsednictva Českého svazu koloběhu, trenér atletické přípravky T. J. Sokol Říčany a Radošovice, vedoucí koloběžkového 
týmu UNIKOSY, vedoucí koloběžkového kroužku, od října 2019 pracuje v organizaci pro ohrožené děti – Dům tří přání. 
Člověk, kterého naplňuje pomáhat druhým. 

Michal Jarůšek – člen týmu z roku 2018, v roce 2019 řidič doprovodného vozidla. Nadšený sportovec, který si na loňském 
koloběžkovém ME splnil sportovní sen – stal se několikanásobným medailistou v elitní kategorii. Člen koloběžkového týmu 
YEDOO. Parťák, kterého chce mít v týmu každý. 

Daniel Přívara – nováček týmu, v koloběžkovém závodním pelotonu od loňského roku, člen koloběžkového týmu YEDOO. 
Od 14 let se věnuje námořnímu jachtingu, pracoval jako zalétavací pilot paraglidů. Do projektu se pustil s chutí, má rád 
nové výzvy a tou letošní projekt je. 

Tereza Chrastinová – účastnice projektu Lvice 2020 Cesty za snem. Maminka na plný úvazek, které nejen obrazně chybí 
na zvládnutí rodinných úkolů jedna ruka. To, že jí chybí i noha, někdo ani nepozná. Na společnou týmovou schůzku se s 
tříletým synem vypravila vlakem na otočku až ze Zlína. Obětavost je jednou z vlastností, které jsme si na Terce hned všimli. 

https://www.facebook.com/tristep111
http://herca.cz/omne/
http://www.kolobezkovyportal.cz/cs/clanky/michal-jarusek-a-jeho-cesta-z-nuly-k-medailim-z-kolobezkoveho-mistrovstvi-evropy-552?fbclid=IwAR20XNs-tFQEmoIrBul3vxWNSyKSNT_hG1ipGT7ADYa7AdeO3Ks6MGgLZC8
https://www.facebook.com/Cestazasnem/videos/149753532904962/


Proč to děláme? 

Pomáhat má smysl. Pomoc může mít různou podobu, ne vždy je to jen o penězích. Každý, kdo bude chtít pomoct 
jiným způsobem, je mezi námi vítán. Osudy handicapovaných možná budí emoce, ale ty nechceme zbytečně 
jitřit. Neměli bychom rozlišovat, komu a proč pomáháme. Pomáhat druhým by měla být běžná součást našeho 
života. My tomu věříme. 

 
(obr. 3, TRISTEP 2018 s Mončou) 

 

Podpořte náš projekt 
Koupí níže uvedených výrobků můžete podpořit náš projekt. Úhradu zasílejte na transparentní účet vedený u FIO banky: 

2401703574/2010 (ideálně po potvrzujícím mailu, jeho součástí je i QR kód pro snadné zadání platby). Objednávky 

lze realizovat přes objednávkový formulář zde, případně objednávejte na e-mail: TRISTEP@herca.cz. 

 

Poštovní adresa: TRISTEP proti handicapům, z.s., Jana Nepomuckého 23, 251 01 Březí 

 

Kontaktní údaje jsou poskytovány pouze za účelem předání zakoupeného produktu. V případě vyprodání produktu bez 

možnosti zajištění adekvátní náhrady, budou finanční prostředky vráceny. 

Níže uvedené předměty bude možné zakoupit i v průběhu závodu u našich doprovodných vozidel. Nákup je možný 

realizovat i hotově. 

 

DĚKUJEME!  

https://forms.gle/kRTNcwRwDjiY69wK6


Produkty na podporu projektu TRISTEP 2020 

Náhled Popis QR kód pro platbu 

 

200 Kč - Samolepka TRISTEP 
Samolepku lze rovněž zakoupit kdykoli 
během MHCM u našich doprovodných 
vozidel. Samolepky jsou ve dvou 
velikostech: malá a velká. 
Poděkování v titulcích dokumentu. 

 
 

 

250 Kč - 100x Vstupenka na premiéru 
filmu 

Promítat se bude v Říčanech u Prahy, či 
blízkém okolí. Přesné místo a datum bude 
stanoveno během prázdnin, premiéra 
proběhne v letošním roce za přítomnosti 
patronů týmu. Součástí bude i beseda s 
členy týmu. 
Poděkování v titulcích dokumentu. 

 
 
 

 

300 Kč - Online dokument 
Nemůžete-li na premiéru, můžete 
dokument sledovat online z pohodlí 
domova. 
Poděkování v titulcích dokumentu. 

 

 

300 Kč - 30x Cyklo láhev YEDOO 
Originální láhev. Poštovné v ceně produktu. 
Láhev je rovněž možné zakoupit kdykoli 
během MHCM u našich doprovodných 
vozidel (ilustrační foto). 
Poděkování v titulcích dokumentu.  

 
  



Náhled Popis QR kód pro platbu 

 

400 Kč - bavlněné tričko od Dopravní trika 
Bavlněné tričko: 
sv. modré "pod parou" (unisex) - M - 2x, L - 
5x, XL - 4x; 
Poděkování v titulcích filmu. 

 

 

400 Kč - bavlněné tričko od Dopravní trika 
Bavlněné tričko: 
černé "Praha" - 110 cm/4 roky - 2x, dámské 
XS - 3x, M -1x, XXL - 1x; unisex S - 1x, L - 1x; 
Poděkování v titulcích filmu. 

 

400 Kč - bavlněné tričko od Dopravní trika 
Bavlněné tričko: 
fialové - dámské XL - 2x 
Poděkování v titulcích filmu. 

 

400 Kč - bavlněné tričko od Dopravní trika 
Bavlněné tričko: 
vínové (ze zadu) - XXL - 5x 
Poděkování v titulcích filmu. 

 

600 Kč – týmové tričko TRISTEP 
Nebojíme se být nápadní – svítivě žlutá 
barva přitahuje nejen hmyz, ale i pozornost, 
kterou si náš tým zaslouží – buďte jasně 
identifikovatelnou součástí týmu. 
Poděkování v titulcích dokumentu. 

 
 

  

2 500 Kč - 5x Vyjížďka se členem týmu 
Minimálně půldenní vyjížďka na koloběžce 
se členem týmu. Délku a povrch trati dle 
Vaší chutí. Přijedeme za Vámi, nebo 
najdeme lokalitu, kterou stojí za to poznat 
ze stupátka koloběžky. Můžeme řešit 
techniku jízdy, trénink, nebo se jen kochat a 
povídat si o všem, co Vás zajímá. 

 
  



Náhled Popis QR kód pro platbu 

 

7 000 Kč - 1x MOTO G7 POWER 
Mobilní telefon, který s námi jako tracker 
absolvuje celý závod. 
Způsob, čas i místo předání podle Vašich 
možností, doručení je v ceně produktu. 
Poděkování v titulcích dokumentu. 

 
 
 

 

10 000 Kč - 5x Soukromá akce 
Soukromé promítání filmu a přednáška 
člena týmu TRISTEP. Přijedeme, 
promítneme a pobesedujeme - limity 
máme jen ve své hlavě, smysl práce a 
kolektivní úspěch je ideálním hnacím 
motorem pro každého člena týmu. 
V rámci ČR přijedeme kamkoli. Pokud 
nemáte vlastní zařízení, disponujeme 
vhodným dataprojektorem a plátnem s 
úhlopříčkou 3 m. Vše v ceně. 
Poděkování v titulcích dokumentu.  

 

15 000 Kč - 1x Zdeňkův dres 
Sběratelská lahůdka. 
Dres, ve kterém absolvoval závod Zdeněk 
Hercik v roce 2018, 2019, 2020. Dres s 
podpisy všech členů týmu za uplynulé tři 
ročníky včetně podpisů patronů. 
Zdeněk Vám jej přiveze na koloběžce, 
doručení je v ceně odměny. 
Poděkování v titulcích dokumentu. 

 
 

  



Partneři 

Děkujeme za spolupráci na výrobě dokumentu o našich patronech. 

 

Děkujeme za výhodně podmínky zapůjčení video techniky. 

 

Děkujeme za věnování triček. 

 

 

Děkujeme za věnování cyklo lahví. 

 

Děkujeme za výhodné podmínky pro přepravu našich patronů. 


