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29 dní do konce registrací na pražský Sportisimo
půlmaraton!
Are you getting our newsletter in a wrong language? Please let us know on info@svetloprosvet.cz so that
we can put it right.

Úžasná atmosféra a krásné aprílové datum - 2. dubna startuje 18.
ročník pražského Sportisimo půlmaratonu.
Pozor, RunCzech letos neplánuje pro běžce s benefičními startovními čísly
prodlužovat dobu, kdy je možné se registrovat k závodu a s ukončením registrací
se počítá k 11. březnu. Abyste stihli získat startovní číslo od neziskové organizace,
zaplatit a včas dostat kód k závodu, zbývají vám již jen tři týdny. Z kapacity závodu
11 500 běžců je 97% prodáno.

Sportisimo 1/2 Maraton - 1.800 Kč
Získat startovní číslo na pražský půlmaraton můžete ZDE.
Na dar dostanete automaticky potvrzení o daru pro snížení daňového základu,
potvrzení rozesíláme e-mailem v lednu následujícího roku.

Kdo s námi půlmaraton letos poběží?
Kytarista a kapelník skupiny Chinaski František Táborský
Horolezec Petr Miska Mašek
Nevidomí Honza Bauer a Ondra Zmeškal
Běžecká fanatička a trasérka Jitka Křížová
Bosý běžec Tomáš Zahálka
Rozhovor s Ondrou si přečtěte zde, rozhovor s Jitkou zde a pozvánku od
Tomáše zde. Na rozhovory s ostatními se můžete těšit příště :-)

Chcete vědět, kam Vaše peníze směřují a jak pomáhají? Přečtěte si o
problematice trachomu, který je druhou nejčastější příčinou slepoty v rozvojových
zemích, zde.
SVĚTLO PRO SVĚT realizuje pomoc
v souladu se strategií vytyčenou
Světovou zdravotnickou organizací
(WHO) ve dvanácti endemických
oblastí regionu Tigray v severní
Etiopii. Základem boje proti šíření
trachomu je tzv. SAFE strategie:
SAFE-Strategie
S – surgery = operace;
A – antibiotics = antibiotika;
F - facial cleanliness = čistota
obličeje;
E – environmental improvements
= ekologie (přístup k nezávadné vodě,
sanitace)

Jsme součástí Mezinárodní koalice boje proti trachomu (více
na www.trachomacoalition.org).

Mezi ambasadory Light for the World patří i Haile
Gebrselasie. O týmu ambasadorů mezinárodní
organizace Light for the World si přečtěte zde.

Copyright © 2016 SVĚTLO PRO SVĚT - Light for the World, o.s., All rights reserved.

