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Jsme charitativními partnery běhu ve Kbelích
V letošním roce je SVĚTLO PRO SVĚT charitativním partnerem běhu Palestra Kbelská 10.
Jedná se o první jarní závod na kterém si můžete vyzkoušet, jak máte natrénováno před Sportisimo 1/2
maratonem Praha.
Na místě bude připravený doprovodný program pro celé rodiny a běhy v parku pro děti, takže vřele všem
doporučujeme tuto sobotní akci. Mezi hlavními cenami mimo jiné budou i naše žlutá běžecká trička značky
Hanes. Můžete se podívat na krátké video KbelyTV - kde se o závodu dozvíte více!
Přispět můžete hned prostřednictvím registrací. Pokud přispějete částkou 130,- Kč, zajistíte tak antibiotika
pro 5 osob a zabráníte tak vzniku trachomu. Pro nově registrované je to jednoduché. Když chce přispět
někdo, kdo už je přihlášen, tak v potvrzovacím emailu po registraci má odkaz na svojí přihlášku, kde může
příspěvek doplnit. V loňském roce se vybralo pro projekt STK pro muže skoro 9 tisíc korun, tak kolik to
bude letos?

Na místě bude náš žlutý stánek SVĚTLA PRO SVĚT, kam se za námi můžete přijít podívat a my vám
povíme více o naší činnosti. Budete si u nás moci vyzkoušet "slepodráhu" a nebo zakoupit žluté běžecké
tričko a nebo tričko s africkými hlavami svítícími ve tmě. Svoje síly můžete poměřit i s opičkami, která s
námi také poběží :)

„Slepejš“ Jan Bauer se chystá na maraton na
Velké čínské zdi!
Rozhovor s nevidomým běžcem Janem Bauerem, který se chystá na šílený maraton na Velké čínské zdi.
Z povídání je patrná jeho vtipná povaha a životní nadhled s kterým bere svojí slepotu. Běhá pro dobrou
věc, aby ostatní mohli vidět! Více se dočtete v našem článku zde!

Sportisimo 1/2 maraton Praha - pro ty kdo nemají startovní
číslo a chtěli by běžet centrem Prahy, ještě máte šanci. Ovšem zbývá už jen posledních pár desítek
startovních čísel.

Do konce února můžete využít cenu 1.800,-Kč od 1.3. budou startovní čísla k dostání za
dar ve výši 2.000,-Kč. Registrace je možná on-line, přes naše webové stránky.
Z daru ve výši 1.800,-Kč jde 600,-Kč na léčbu bolestivého trachomu a nákup antibiotik, 1.200,-Kč byla

nákupní cena. Cena u RunCzech byla také 1.800,-Kč.

Volkswagen Maraton Praha je již vyprodaný!
Děkujeme, že společně s námi pomáháte a účastníte se projektu Během proti slepotě!

