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Literární soutěž studentů o EU: do redakce přišla více než stovka příspěvků!
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Praha - Příští čtvrtek budou na pražské Letné běhat lidé s batohem
pro charitu. Výtěžek Běhu s batohem použije nezisková organizace
Spolu dětem na tréninky dospělosti pro mladé lidi, kteří odcházejí
z dětských domovů do samostatného života. Uvedl to
spoluorganizátor Miroslav Čepický.

Každý rok se po odchodu z dětského domova vrhá do reálného života přibližně 500 mladých lidí. Právě tento přechod, kdy si začínají
hledat zaměstnání, bydlení, učí se hospodařit, pro ně bývá nejkritičtějším obdobím v jejich životě. K jeho zvládnutí slouží tzv. tréninky
dospělosti. Kurz pro jedno dítě vyjde na 1000 korun.
Batoh, se kterým účastníci poběží, symbolizuje handicap, s nímž děti bez vlastního rodinného zázemí vstupují do samostatného života.
Lidé mohou běžet buď tři kilometry nebo v rámci rodinného běhu 500 metrů. Na oba běhy se lze registrovat předem na stránkách
www.behsbatohem.cz nebo na www.facebook.com/behsbatohem, možnost přihlásit se bude i na místě.
Na místě také proběhne aukce sportovních zážitků známých osobností. Přítomní běžci či diváci si budou moci vydražit společné běhání
například s hercem a moderátorem Daliborem Gondíkem, s novináři Norou Fridrichovou, Martinem Veselovským či Milošem Čermákem,
šéfredaktorem Rungo.cz Markem Odstrčilíkem, vrcholovým trialtlonistou Tomášem Slavatou či ultramaratoncem René Kujanem. K mání
bude i hokejka herce Jiřího Mádla.
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mrakodrap
Praha - Nejbohatší Čech Petr Kellner, který slaví
v úterý 50. narozeniny, v Praze chystá několik
výrazných stavebních projektů. Nejvíce pozornosti
vzbuzuje především bourání…
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