Uzavření běžecké sezóny v roce 2016 a
otevření té příští
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Běž pro nevidomé
Světlo pro svět uspořádalo svůj vlastní závod k příležitosti Světového dnu osob
se zdravotním postižením. Jednalo se o extrémní běh v jedné z nejvyšších
budov v Praze, v hotelu Corinthia. Běžci si tak mohli opakovaně vyběhnout
24 pater s cca 400 schody. A společně s námi tak uzavřít běžeckou sezónu v
roce 2016.
Výzva to byla velká, protože jsme měli
od nadace ČEZ přislíbenou 1 Kč za
každý vyběhnutý schod. Běžci chtěli
skutečně pomoci, až tak že vyběhali
maximální možnou částku 280.000 Kč.
Tato částka bude použita na naše
projekty, konkrétně na operace
šedého zákalu v Etiopii, kde jedna

operace stojí 800 Kč.
Na fotky z běhu se můžete
podívat tady!
Děkujeme všem běžcům.

Richard Schinko při přebírání šeku
od zástupce z nadace ČEZ

RunCzech už má vyprodáno! Sportisimo půl maraton Praha
už je možné zakoupit pouze přes neziskové organizace.

A pozor, naše speciální cena platí pouze do
konce prosince!
Sportisimo půl maraton Praha 2400 Kč
Volkswagen maraton Praha 2990 Kč
Startovní číslo můžete dát i jako dárek, stačí napsat na náš email a my vám
zašleme voucher, a pak už jen vytisknout a máte originální dárek, který udělá
radost hned dvakrát.
Jak můžeš svým během pomoct?
1) Zakoupením startovního čísla u nás. Registrace do všech otevřených závodů je
možná tady!
2) Můžeš se stát naším Dobroběžcem a uspořádat sbírku mezi přáteli, kolegy a
rodinou a vrátit tak zrak více lidem. Jak taková sbírka vypadá se můžeš
podívat tady. Máš na to odvahu? Pro více informací prosím napiš na
email: info@svetloprosvet.cz
3) Běhej v našem tričku. Komu by neslušela žlutá :) Navíc se na tebe budou při
závodu zaměřovat naši fotografové a díky tomu budeš mít hodně super běžeckých
fotek.

Co tak ještě koupit pod stromeček?
A co takhle sportovní tričko za 380 Kč nebo bavlněné tričko s africkou maskou svítící
ve tmě za 300 Kč! Trička s hlavou máme v několika barevných provedeních a s
různým počtem hlav. V případě zájmu nám napiš svoji velikost a my ti dáme vědět
možnosti :) 100% výtěžek z nákupu jde na naše projekty.

Děkujeme, že svým během vracíte zrak!

