Praha, 10.9.2018
4. ročník akce (nejen) Běháme pro děti je úspěšně za námi
V neděli 9.9.2018 proběhl 4. ročník akce (nejen) Běháme pro děti v pražském parku Na Pankráci. Počasí nám přálo, a
tak si s námi přišlo odpoledne užít nejen spousta běžců a sportovců, ale i rodin s dětmi a ostatních, kteří si s dobrým
jídlem a pitím v ruce vychutnali atmosféru a pozorovali dění na pódiu i kolem. Výtěžek akce činí přes 200 000 Kč!
„Moc nás těší, že ve velké konkurenci běžeckých závodů, které se v tomto období konají, má i naše akce své místo a
fanoušky. Letošní ročník byl v mnohém odlišný od předchozích, kromě změny místa jsme pro návštěvníky připravili další
novinky - tou nejzásadnější bylo měření běhu časomírou, na které jsme měli velmi pozitivní ohlasy. A už v tuto chvíli
máme mnoho dalších nápadů, čím akci do dalších ročníků ještě obohatit,” říká koordinátorka projektu Gabriela
Judasová.
Sportovním odpolednem provázel náš dlouhodobý spolupracovník a zároveň patron jednoho z projektů Vláďa Hron.
Spolu s radním hl. města Prahy Janem Wolfem, který nad akcí přejal záštitu, návštěvníky přivítal a seznámil je
s posláním naší organizace i cílem této akce, aby následně předal slovo kapele EMA v čele se zpěvákem Patrikem
Děrgelem. A zatímco se poté Patrik fotil se svými fanynkami, místostarostka MČ Praha 4 Mgr. Iva Kotvová, která nad
akcí také převzala záštitu, předávala medaile všem dětským závodníkům v běhu na 100 a 300 m.
V 15:00 Vláďa odstartoval první z hlavních běhů – kilometrový okruh, o hodinu později odstartoval pětikilometrový
závod starosta MČ Praha 4 Petr Štěpánek, který po jeho skončení vyhlašoval vítěze v kategorii muži a ženy a zároveň
absolutnímu vítězi předal pohár. Dětské i dospělé posluchače pak roztančila hudební skupina MIXLE V PIKSLE, která se
s velkým úspěchem účastnila už prvního ročníku běhu. Nabitý program na pódiu doplnily i děti z dětských domovů
s vystoupeními z různých žánrů. V průběhu celého dne návštěvníci mohli vyzkoušet test fyzické zdatnosti v podobě
sedmi sportovních disciplín, v dětské zóně si vytvořit vlastní placku, vymodelovat balónek u Balonkové Evičky,
sprejovat graffiti u Malého Dejva nebo si udělat památeční fotku. Den jsme tradičně zakončili bohatou tombolou.
„Chtěli bychom poděkovat všem, bez kterých bychom akci nemohli uspořádat, tedy zejména Nadaci ČEZ a MČ Praha 4,
ale také všem dalším partnerům, účinkujícím, dobrovolníkům a v neposlední řadě i návštěvníkům,” říká Gabriela
Judasová.
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Poznámka pro redaktory:
DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. poskytuje komplexní pomoc dětem a mladým dospělým vyrůstajícím v dětských domovech na území celé České
republiky zejména při jejich osamostatňování. Zároveň nabízí lidem možnost podpořit konkrétní dítě z dětského domova takovou formou, která je
pro něj přijatelná po stránce lidské i finanční. V současné době DEJME DĚTEM ŠANCI spolupracuje se 40 dětskými domovy ve všech krajích ČR a ve
svých projektech má zařazeno průběžně více než 250 dětí. Více informací naleznete na www.dejmedetemsanci.cz
DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. je držitelem značky „Spolehlivá veřejně prospěšná organizace“.
(nejen) Běháme pro děti je sportovně – zábavné odpoledne pro každého bez ohledu na věk a tělesnou zdatnost, jehož výtěžek je v plné výši
věnován na podporu projektů DEJME DĚTEM ŠANCI. Akce je pořádána ve spolupráci s MČ Praha 4 a za podpory Nadace ČEZ.

