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Maratonci poběží pro dobrou věc. Podpoří Světlo pro
svět i eventovou kolekci MAAPPI
První květnový víkend bude v Praze díky Volkswagen Maratonskému víkendu opět patřit sportu. Běžecké
výkony ovšem přispějí také na dobrou věc. Díky spolupráci s charitativní organizací Světlo pro svět přispějí
běžci na operace zraku v rozvojových zemích světa. U příležitosti Volkswagen Maratonu Praha bude
k dispozici také další tričko z limitované eventové kolekce s potiskem map od třináctiletého Matěje Hoška,
známého pod značkou MAAPPI.
Netradičně potmě přivítali novináře a přítomné hosty zástupci pořadatele RunCzech na tiskové konferenci před
Volkswagen Maratonským víkendem 2018. A proč ve tmě? Protože v té musejí celý život běhat nevidomí
sportovci, kterým pomáhá charitativní organizace Světlo pro svět. Jedním z takových běžců je Ondřej Zmeškal,
který se vydá společně s trasérem Tomášem Zahálkou už na svůj třetí Volkswagen Maraton Praha. „Sport dává
nevidomému člověku nový smysl a velkou motivaci do života. Pražský maraton si vždy užiju a podpora diváků
u trati, ale i samotných běžců, mě žene do cíle,“ uvedl nevidomý běžec, který letos mimo jiné chystá
i charitativní přeběh přes ČR s cílem získat prostředky na podporu nevidomých dětí.
Ve žlutých trikách Světla pro svět ovšem může běžet každý. Koupí startovného skrze charitu tak automaticky
pomůže dobré věci. „Charitativní organizace Světlo pro svět podporuje osoby se zrakovým postižením
v rozvojových částech světa. Už za částku 800 Kč jsme schopni odoperovat šedý zákal, který je převažujícím
důvodem slepoty,“ uvedl výkonný ředitel organizace Richard Schinko. Ten poběží společně s kytaristou skupiny
Chinaski Františkem Táborským štafetový 2Run. „Dříve jsme v kapele běhali všichni, ale teď už jsem zbyl jen já,“
uvedl s úsměvem Táborský.
Kdo neobleče žluté triko Světla pro svět, může se poohlédnout po tom z dílny MAAPPI a adidasu. Pro
Volkswagen Maraton Praha totiž adidas připravil další tričko z limitované eventové kolekce s potiskem map od
třináctiletého Matěje Hoška. Trička budou k dostání během Sport Expa a část výtěžku z prodeje půjde značce
MAAPPI, která pomáhá dětem s autismem jako je Matěj. „Filozofií značky adidas je to, že skrze sport měníme
životy lidí. Jsem moc ráda, že i díky dlouholeté spolupráci s RunCzech můžeme v tomto úsilí pokračovat,“ uvedla
Barbora Týrová ze společnosti adidas.
Úsilí organizátorů ocenil také pražský zastupitel Patrik Nacher. „Město nejsou jenom auta a kolony, ale
i volnočasové aktivity jako běh, který spojuje a láká do Prahy lidi z celého světa. Pražský maraton je pro naše
město tou nejlepší reklamou, na čemž se shodnou politici napříč celým spektrem.“
Volkswagen maratonský víkend vypukne už v sobotu 5. května dm rodinným dnem na Výstavišti Holešovice. Ve
13 hodin odstartuje Procházka se psy (té se v soutěžní canicrossové kategorii zúčastní také česká vytrvalecká
jednička Eva Vrabcová-Nývltová) a v 15 hodin pak dm rodinný minimaraton. „Očekáváme, že v sobotu dorazí až
5 900 účastníků, pro které bude připraven bohatý program a trať ve Stromovce, kterou zvládne opravdu každý,“
uvedl Václav Skřivánek, ředitel závodu.

Při Volkswagen Maratonském víkendu padne také jeden velký milník – jubilejní miliontý běžec, který se závodů
RunCzech od roku 1995 zúčastnil. Na tom samém závodě rovněž prezident Mezinárodní asociace atletických
federací IAAF Lord Sebastian Coe osobně oznámí datum letošního Global Running Day. Praha se tím ještě o
něco více zapíše na běžeckou mapu světa.
Pro ty, kteří závody RunCzech běhají pravidelně, odhalili organizátoři další velké lákadlo - hostujícím závodem
letošní sezóny RunCzech bude Aténský maraton, který se uskuteční 11. listopadu 2018. Pro losování o účast na
jednom z nejtradičnějších maratonů světa stačí dokončit tři závody RunCzech.

V případě zájmu o bližší informace nebo fotografie v tiskové kvalitě kontaktujte:
Tadeáš Mahel
PR & Media
mob: +420 725 974 749, tel: 233 015 021
email: mahel@pim.cz
Prague International Marathon, spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o.
Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7
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

