TRÉNUJTE, AŤ VÁS NEPŘEDBĚHNE STONOŽKA!
Charitativní projekt Půlmaratonská stonožka pomáhá dětem
RunCzech sezóna v České republice odstartuje 28. března 2020 Sportisimo 1/2Maratonem Praha. Právě zde se
poprvé představí charitativní projekt Půlmaratonská stonožka. Projekt založily běžkyně Monika Phillips a
Magda Nováková s cílem přispět finančně i mediálně Nadačnímu fondu šance onkoláčkům.
Na podporu onkologicky nemocným dětem se maminky navíc rozhodly ve spolupráci s pelhřimovskou agenturou
Dobrý Den vytvořit nový rekord v České knize rekordů, a to nejrychleji uběhnutý půlmaraton ve skupinovém
kostýmu.
Svým extrémním charitativním počinem vyzvou účastníky Sportisimo 1/2Maratonu Praha a běžecké fanoušky k
finančnímu příspěvku pro zmíněný nadační fond.
V kostýmu Půlmaratonské stonožky absolvuje charitativní běh celkem deset maminek. „Zaujala nás myšlenka, že
sportem můžeme zlepšovat nejen svou fyzickou kondici, ale také pomáhat těm, kteří to potřebují. My zkusíme
pomoct během, a to tím, co nás všechny baví a spojuje. Věříme, že kromě radosti z pohybu si odneseme i dobrý
pocit z vykonaného skutku, který se navíc sdílením s ostatními účastníky ještě znásobí,“ řekla Monika Phillips,
zakladatelka projektu Půlmaratonská stonožka.
Deset maminek se rozhodlo podpořit Nadační fond „Cílem je zaběhnout si pražský půlmaraton v březnu 2020
jako tým v jednom kostýmu stonožky, a to navíc v čase do 2 hodin a 30 minut. Chceme ukázat, že když se spojí
síla, vůle, chuť, odhodlanost a hlavně, když běžíte pro dobrou věc, lze bláznivý nápad proměnit v realitu, doplnila
Magda Nováková, spoluzakladatelka projektu Půlmaratonská stonožka.
„Jakým způsobem můžeme pomoci? Finanční sbírka není pro naši výzvu to nejdůležitější, ale podstatná. Rády
bychom svým kostýmem, jedinečností a výkonem přilákaly co největší pozornost médií i fanoušků. Chceme
inspirovat běžce, fanoušky, nové příznivce a nové fundraisery. Podpořte nás i vy a staňte se součástí naší výzvy,“
uzavírá Magda Nováková.
Na závodech RunCzech můžete vidět běžce v kostýmech celkem pravidelně. Namátkou v minulosti se závodů
účastnil hokejista, kuchař, tučňák nebo Bratři v triku. O zápis do knihy rekordů se pokusil v loňském roce také
běžec Jiří Šimek během v ploutvích. Stonožka poběží RunCzech závod úplně poprvé a bude mít svou vlastní
speciální občerstvovací stanici se zelím.
Pokud se chcete se stonožkou na start postavit a podpořit ji přímo na trati, můžete se registrovat na závod na
webu www.runczech.com. Pokud byste chtěli projekt podpořit, veškeré možnosti najdete na
https://www.nfsanceonkolackum.cz/pulmaratonska-stonozka/.
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