SANASPORT partnerem BĚHU S BATOHEM | Sanasport.cz

1z3

http://www.sanasport.cz/aktuality/sanasport-partnerem-behu-s-batohem...

Košík
Produktů: 0
Přihlásit
Nacházíte se: Úvodní stránka Aktuality SANASPORT partnerem BĚHU S BATOHEM

Aktuality
SANASPORT partnerem BĚHU S BATOHEM
Stali jsme se partnerem charitativního BĚHU S BATOHEM podporující mladé lidi z dětských domovů.

Nejkrizovější období dětí vyrůstajících v dětském domově je, když se staví na vlastní nohy. Do života si na
rozdíl od dětí z rodin nesou zátěž a jsou na život venku mnohem méně připravené. 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.
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.
Akce proběhne 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,“ vyzývají 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 trialtlonistou Tomášem Slavatou či ultramaratoncem René Kujanem, k mání bude
i hokejka herce Jiřího Mádla.
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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Výprodej

Najdete nás na Facebooku

Sanasport.cz
To se mi líbí
Sanasport.cz se líbí více lidem (3.104).
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Rychlá pomoc Pokud si nevíte rady, kontaktujte nás
Čeněk Šenkyřík
Mobil: +420 724 955 068
Mail: cenek@sanasport.cz
Zbyněk Muzikář
Mobil: +420 777 955 007
Mail: zbynek@sanasport.cz

Doporučujeme
Triko CRAFT Cool Concept Piece - černá
W Rolák CRAFT Bodymapped Half Zip - tmavě modrá
Boty INOV-8 OROC 280 black/blue/lime (P) - černá
W Triko CRAFT Classic Polo Pique - bílá
Čelovka SILVA JOGGER tyrkysová - Default
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