
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

3. března 2015 

Stále je šance běžet Sportisimo 1/2Maraton Praha 

Registrace na Sportisimo 1/2Maraton Praha byly uzavřeny již na začátku prosince loňského 
roku, přesto je ještě způsob, jak se na největší půlmaraton v České republice dostat. 
Partnerské charitativní organizace Světlo pro svět a Nadační fond Reportér nabízejí 
poslední startovní čísla. 

RunCzech spolupracuje s 25 charitativními organizacemi, jejichž prostřednictvím si běžci 
mohou koupit startovní číslo. Dávka endorfinů po dokončeném závodu se tak ještě znásobí 
dobrým pocitem, že svou účastí přispěli i na dobrou věc a dali svému běhu nový rozměr. 
Koupí startovního čísla mohou podpořit například handicapované, děti z dětských domovů, 
lidi bez domova nebo boj proti rakovině. 

Většina charitativních organizací hlásí na Sportisimo 1/2Maraton Praha vyprodáno, 
posledních 21 startovní čísel mohou běžci pořídit u Nadačního fondu Reportér, Světlo pro 
svět jich má k dispozici ještě 512. „Projekt jsme nazvali - Během proti slepotě, jelikož koupí 
jedné registrace přes Světlo pro svět zaplatíte jednomu člověku v Africe oční operaci šedého 
zákalu, která mu vrátí zrak“ vysvětluje ředitel Světla pro svět Čestmír Hrdinka. 

Až do této chvíle se na Sportisimo 1/2Maraton Praha registrovalo 1 523 běžců, kteří běží na 
podporu vybrané neziskové organizace. V loňském roce běželo na sedmi závodech RunCzech 
běžecké ligy celkem 4 197 „dobroběžců“, na neziskový sektor přispěli částkou 2 390 300 Kč. 

Běh pro dobrou věc zatím v Česku příliš známý není, v zahraničí je však velmi rozšířený. 
Virgin Money London Marathon je s uváděnými 6 miliony liber vybranými od roku 1981 
dokonce největší sportovní fundraisingovou akcí na světě.  

Více informací o běhu pro dobrou věc najdete na www.runczech.com. 

 

V případě zájmu o bližší informace nebo fotografie v tiskové kvalitě kontaktujte: 

Prague International Marathon, spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o. 

Zdenka Pecková      
PR & Media      
tel: +420 777 537 981      
Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7 

email: peckova@pim.cz 
 

 
Poznámka: Přiložené fotografie mohou být použity pouze v souvislosti s touto tiskovou 
zprávou a s uvedením zdroje: RunCzech. 
 

Poznámky pro editory: http://www.runczech.com/cs/pro-media/poznamky-pro-
editory/index.shtml 
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Informace o charitativních organizacích: 

 Nadační fond Reportér - 21 čísel 
Nadační fond pro podporu a rozvoj nezávislé žurnalistiky vybírá příspěvky na činnost 
investigativně-reportážního magazínu Reportér. 

 Světlo pro svět - 512 čísel 
SVĚTLO PRO SVĚT – Light for the World, o. s. je nevládní organizací, která se zaměřuje na 
prevenci a léčbu slepoty a na systémovou podporu osob s postižením v rozvojových 
zemích. 

 


