BOHEMIAN GRAN FONDO:
ZCELA UNIKÁTNÍ CYKLISTICKÝ ZÁVOD BUDE LETOS OTEVÍRAT NÁŠ „ŘÍJEN V RŮŽOVÉ“

Letos bude náš „Říjen v růžové“ v sobotu 4. 10. otevírat zcela unikátní cyklistický závod,
Bohemian Gran Fondo.

www.bohemiangranfondo.cz

Myšlenkou organizátorů při vzniku Bohemian Gran Fondo bylo spojení mimořádného
sportovního výkonu s projevem lidské sounáležitosti, která je dokumentována poskytnutím
finačních prostředků na podporu celospolečensky významného projektu. Inspirací se stal
kultovní La Marmotte ve Francouzských Alpách, jeden z nejtěžších cyklistických amatérských
závodů na světě, a Pan Massachusetts Challenge (www.pmc.org) v USA, který každoročně
získává od účastníků vytrvalostní cyklistické jízdy mnohamilónové částky v USD na výzkum
rakoviny. Tedy sportovní náročnost La Marmotte propojená s lidskou solidaritou Pan
Massachusetts Challenge.
Bohemian Gran Fondo spojila své jméno v roce 2014 s naší organizací, která se stala
charitativním partnerem závodu. Veškerý výtěžek z registračních poplatků účastníků připadne
tedy naší organizaci, což nás samozřejmě velmi těší. Peníze použijeme pro nové Mamma HELP
centrum v Českých Budějovicích.
Centrem Bohemian Gran Fondo, které se celkovou vzdáleností (186 km) i nastoupanými
metry (převýšení 4213 m) může směle měřit i se svým velkým sportovním vzorem
La Marmotte, je město Český Krumlov. Vedle tratě Gran Fondo si účastníci mohou zvolit i dvě
kratší tratě – Fondo Český Krumlov (126 km) nebo Mamma HELP Fondo (46 km), probíhající
na části tratě Bohemian Grand Fondo. I tyto tratě však svou délkou a zejména výškovým
profilem představují pro jezdce, kteří si je zvolí, vážnou sportovní výzvu. I oni tak mohou
pomoci naplnit motto organizátorů:
„Race to Help, Help to Win“
Máte natrénováno? A máte rádi výzvy? Přihlaste se! Veškeré informace najdete
na www.bohemiangranfondo.cz

zdroj použité fotografie

V POLOVINĚ ZÁŘÍ OTEVÍRÁME!
Naše nové, už osmé Mamma HELP centrum, se pomalu klube na svět. Čerstvě pronajaté
prostory na Lannově třídě 63 jsou přímo v centru Českých Budějovic, na dohled od vlakového
nádraží a kousek od obchodního centra Mercury, kde také parkují autobusy. Takže přímo
ideální umístění, jak pro budějovické pacientky, tak i pro ty, které dojíždějí na
českobudějovickou onkologii z regionu.
Momentálně se snažíme uzpůsobit místnosti i zázemí pro naše potřeby. Tak jako v ostatních
centrech chceme i našim jihočeským klientkám nabídnout útulnou, příjemnou poradnu, kde
se budou moci nejen na cokoli zeptat, ale také se bez obav svěřit do naší podpůrné péče.
Další prostory jsou určeny ke komunitním programům – k setkávání, k přednáškám, místo
bude i na cvičení a artedílnu. Hned, jak bude vymalováno, dojde na potřebné vybavení – a my
budeme moc rádi, když se kromě dosavadních obětavých pomocníků najdou i dárci
užitečných věcí, které by u nás ještě mohly dobře posloužit.
Koordinátorka
českobudějovického centra,
Ing. Ludmila Kubátová

Pokud vás napadá, jak byste nám v tomto mohli pomoci, ozvěte se, prosím, na telefonní
číslo: 385 515 031 nebo 602 456 712, případně e-mailem: budejovice@mammahelp.cz
S koordinátorkou centra, Ing. Ludmilou Kubátovou, se určitě domluvíte. Moc vám děkujeme!

Podpořte nás
Číslo dárcovského účtu: 23020207/0100
Posílejte dárcovské SMS na číslo 87777 ve tvaru: DMS MAMMAHELP
www.mammashop.cz

Darovat můžete i online pomocí aplikace
darujme.cz na našich webových stránkách

www.mammahelp.cz
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