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RunCzech podporuje mládež i neziskové organizace 

Jak rozběhat teenagery ze zajetí světa tabletů a mobilů? Postavte je na start běžeckého 

závodu! Unikátní projekt Juniorský maraton pořadatelů RunCzech běžecké ligy startuje již 

poosmnácté příští pondělí. A podpora běžců nadacím dovoluje uskutečnit stovky náročných 

operací ročně navíc. 

„Nabízíme motivaci, jak rozhýbat studenty i jejich učitele, utužit jejich partu při sportu 

a třeba i najít nové talenty,“ říká Tomáš Mirovský, koordinátor závodů Juniorského maratonu 

2014. „Loni se přihlásilo 188 školních štafet, letos máme k dnešnímu dni 140, mnohé z nich 

soutěží už několik let v řadě.“ 

Jedna z nich byla na pondělní tiskové konferenci vylosována jako držitel divoké karty 

pro finále – chystat se už mohou z gymnázia a střední odborné školy v Plasech. 

Střední školy zde staví desetičlenné štafety, které běží celou maratonskou vzdálenost, tedy 

42,195 kilometrů. Třicet škol ze dvanácti regionálních závodů postoupí do finále. Tím je start 

z první vlny květnového Volkswagen Maratonu Praha společně s elitními atlety. 

Jeden vylosovaný tým získá navíc jako cenu zájezd do Bruselu, sídla Evropské unie, která 

projekt zaštiťuje. „Je pro nás důležité podporovat zdravý životní styl mládeže, nabídnout 

alternativu alkoholu, drogám a  obezitě,“ uvedla Dana Kovaříková, zástupkyně Evropské 

komise v Česku. 

RunCzech běžecká liga podporuje také charitativní projekty. Z celkových 12 500 účastníků 

Sportisimo 1/2Maratonu Praha si 2 137 běžců pořídilo startovní číslo prostřednictvím našich 

partnerských charitativních organizací, téměř polovinu z nich prodalo Světlo pro svět. 

Organizátoři Sportisimo 1/2Maratonu Praha a Volkswagen Maratonu Praha tak celkem 

podpořili neziskový sektor částkou 2 190 800 Kč. 

„Díky tomu můžeme provést osm set až tisíc operací zraku navíc,“ vysvětlil Čestmír Hrdinka 

ze Světla pro svět. Pokud ještě sháníte číslo na sobotní Sportisimo 1/2Maraton Praha, 

můžete ho až do pátku získat prostřednictvím této organizace. 

 



 

Letos se také poprvé postaví na start maratonu „štafeta transplantovaných“ reprezentující 

Nadaci Karala Pavlíka - Českou transplantační nadaci v čele s Vojtěchem Koudelkou z Mladé 

Boleslavi, mnohonásobným medailistou ze Světových her transplantovaných a světovým 

rekordmanem v běhu na 400 metrů. Další z běžců Václav Burda s transplantovanými játry 

umí půlmaraton za 1:37… 

„Dostali jsme ten nejcennější dar na světě, orgán někoho jiného nám zachránil život. Proto 

bychom rádi prostřednictvím tohoto běhu oslavili životy všech, kteří se díky tomuto daru 

vrátili zpět do života. Zároveň také naším během vyjadřujeme obrovské poděkování těm, 

kteří darovali svůj orgán, aby pomohli jiným,“ řekl její třetí člen Martin Turek, učitel tělocviku 

a instruktor outdoorových sportů. 
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