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Běh s batohem pomůže mladým
lidem z dětských domovů postavit
se na vlastní nohy
Pražská Letná se 22. května odpoledne stane dějištěm charitativní akce Běh s batohem.
Celý její výtěžek použije nezisková organizace Spolu dětem na tréninky dospělosti pro
mladé lidi, kteří odcházejí z dětských domovů do samostatného života. Na akci se bude
nejen běhat, budou se také dražit běžecké zážitky se známými osobnostmi, chybět
nebude ani přehlídka kuriózních batohů.
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Pražská Letná se 22. května odpoledne stane dějištěm charitativní akce Běh s batohem. - foto: peakperformance.com

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. Vyrovnat se s touto nelehkou situací, jim pomáhají „tréninky dospělosti“. Každých tisíc korun
umožní, aby si tímto tréninkem prošlo jedno dítě z dětského domova.
Proto je tady Běh s batohem, aby pomohl tréninky dospělosti dopřát co největšímu množství mladých lidí.
Batoh symbolizuje handicap, s nímž děti bez vlastního rodinného zázemí vstupují do samostatného života.
„I mně hrozilo, že bych se krátce po narození dostal do dětského domova. Nakonec se tak nestalo, rád bych
ale pomohl těm, kteří takové štěstí neměli,“ říká amatérský ultramaratonec Mirek Čepický, iniciátor běhu.
Oslovil organizaci Spolu dětem a společně se pustili do realizace.
„Nápad se nám líbil, rádi přijímáme nový výzvy. Slibujeme si od něho nejen získání prostředků pro tréninky
mladých lidí z dětských domovů, ale i rozšíření našich příznivců a informování o problematice odcházejících
dětí z ústavní péče,“ dodává Naďa Dittmannová, ředitelka Spolu dětem.
Akce proběhne 22. května na Letné v Praze pod záštitou primátora hlavního města Prahy Tomáše Hudečka.
Její součástí bude hlavní běh na 3 km a rodinný běh na 500 m. Na oba běhy se lze registrovat předem,
možnost přihlásit se bude i na místě. Každý účastník dostane startovní balíček s dárkem od některého ze
sponzorů. „Samozřejmě, batohy s sebou! Ty nejoriginálnější budou oceněny,“ vyzívají organizátoři.
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 triatlonistou Tomášem Slavatou či ultramaratoncem René Kujanem, k mání bude i hokejka herce
Jiřího Mádla a překvapení od olympijské vítězky Kateřiny Neumannové.
O doprovodný program s písničkami pro děti se postarají Petra Kruntorádová a Dan Barták, akci bude
moderovat Monika Valentová, všichni bez nároku na honorář.
Další informace a registrace na www.behsbatohem.cz nebo na www.facebook.com/behsbatohem
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