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Návštěvníci, kteří vyrazí v sobotu 18. a v neděli 19. srpna do Adršpachu, pomůžou 21
handicapovaným z projektu Nezastavitelní. Po oba dny, od 10:00 do 18:00 hodin, bude před
hlavním vchodem do Adršpašsko-teplických skal umístěna nafukovací Birell brána. Každý, kdo
pod ní projde, přispěje svým pohybem na sportovní pomůcky pro Nezastavitelné.
{jathumbnail off}
Brána cestou na Adršpašsko-teplické skály je součástí projektu Nezastavitelní, který už pátým
rokem pomáhá handicapovaným lidem vrátit se k oblíbenému sportu. Za každého, kdo bránou
projde, přispěje Birell na konto Nezastavitelných 5 korun. Lidé tak pomáhají svým pohybem.
Výtěžek jde na sportovní vybavení jako jsou upravená kola, handbiky a jiné speciální pomůcky.

K bráně v Adršpachu dorazí v sobotu 18. srpna v 11:00 hodin i někteří účastníci letošního
projektu Nezastavitelní. Mezi nimi bude například i Stanislav Frais, který po pracovním úraze
zůstal upoután na invalidní vozík. Po absolvování několika operací a rehabilitací se snaží o
chůzi pomocí berlí. Díky projektu Nezastavitelní by rád získal lehokolo (tříkolku) a zúčastnil se
závodů. Chtěl by tak ukázat okolí, že ho úraz nezlomil a má velkou chuť žít. Pomoci mu může
každý, kdo projde Birell branou.

Projekt přijde osobně podpořit místostarosta Teplic nad Metují Radim Války, který se
s Nezastavitelnými setkal i v loňském roce.

Během uplynulých ročníků se do projektu zapojily statisíce lidí, kteří pomohli svým pohybem. J
en loni prošlo Birell bránou na různých místech v České republice více než 200 tisíc lidí, kteří
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pomohli Nezastavitelným získat sportovní vybavení za 1,3 milionu korun.

Další zastávkou Nezastavitelných bude Birell brána 8.9. na trase Birell Grand Prix v Praze.

Více o projektu na www.nezastavitelni.cz .
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