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Běh jako nástroj v boji proti slepotě a jako prevence proti rakovině prsu 

 
Proběhnout si večerní Prahu ve společnosti stejně zapálených nadšenců je sám o sobě velký zážitek. 

Ten je ještě umocněn, když se k němu přidá dobrý pocit z toho, že můžete pomoci nevidomým 

v Africe nebo ženám s rakovinou prsu. 

Organizátoři RunCzech jsou dlouhodobě v úzké spolupráci s charitativními organizacemi. Zájemci  
o účast v závodech RunCzech mají možnost pořídit si jejich prostřednictvím startovní číslo  
i po oficiálním uzavření kapacity závodu.   
 
Závod O2 Grand Prix Praha, který se centrem Prahy běží příští sobotu (7.9.), je pod patronátem dvou 
organizací. METRO Běh na 10 km se svým podtitulem „Běh proti slepotě“ podporuje ve spolupráci 
s mezinárodní organizací Světlo pro svět operace nevidomých v Africe. Patroni tohoto občanského 
sdružení jsou bratři Karanjové, z nichž starší Francis v osmi letech následkem malárie oslepl. Se svým 
bratrem Jamesem, který mu dělá vodiče, se zúčastňuje vytrvalostních závodů po celém světě, v nichž 
se společně umisťují na předních pozicích. Bratry Karanjovy jsme měli možnost vidět už na Hervis 
1/2Maratonu Praha před 3 lety a stejnou příležitost budeme mít v desetikilometrovém závodě  
O2 Grand Prix Praha v sobotu 7. září. 
 
„Snažíme se být vzorem pro ostatní lidi se zdravotním postižením v rozvojových zemích. Jako patroni 

organizace Světlo pro svět tak běháme za všechny nevidomé. Chceme ukázat, že i oni to mohou 

dotáhnout daleko, stačí jim jen trochu pomoci.“ říká James Kurio Karanja. Diváci budou mít možnost 

zakoupit si v průběhu závodu od dobrovolníků Světla pro svět svíčku, kterou pak za soumraku společně 

zapálí a pošlou tak symbolické světlo pro nevidomé do Afriky. 

Stejně tak druhý závod, který startuje v 18:00 a je určen pouze ženám, v sobě skrývá charitativní 

nádech. adidas Běh pro ženy na 5 km zastřešilo sdružení Mamma HELP, jež se stará o ženy s rakovinou 

prsu. Běh může být dobrým začátkem k vypořádání se s nemocí, stejně jako to bylo  

pro reprezentantku sdružení Jitku Millet. „K běhání jsem se vrátila ihned po úspěšně ukončené 

onkologické léčbě. Kdykoliv jsem měla sílu obout si běžecké boty, byla to známka toho, že jsem opět  

o krok blíž k svému cíli, uzdravení.“  Popisuje svůj návrat ke sportu Jitka. 

Obě organizace nabízí na závod O2 Grand Prix Praha ještě pár startovních čísel. Stačí se informovat  
na jejich webových stránkách či prostřednictvím stránek organizátora www.runczech.com/charita. 
 
 
 
 

http://www.runczech.com/charita


  

 
V případě zájmu o bližší informace kontaktujte: 
Prague International Marathon spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o. 

 
Veronika Honsová 
PR manager 
 
Františka Křížka 461/11, 170 00 Prague 7 
tel: +420 777 486 801 
email: pr@runczech.com 
 
 
 
Poznámky pro editory: http://www.runczech.com/cs/pro-media/poznamky-pro-editory/index.shtml 
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