100 km ve Stromovce pro Světlo pro svět
V roce 2007 utrpěl zranění při autonehodě, kvůli kterým si už nikdy neměl zaběhat. O
necelých devět měsíců později René Kujan zdolal svůj další maraton. A od té doby běhá, aby
pomohl ostatním.
Praha 25. října 2019
Ve středu 30. října v 19:00 večer začne ultramaratónec René Kujan
ukrajovat první kilometry ze 100km dlouhého běhu v pražské Stromovce. Poběží celou noc a celé
následující dopoledne, aby inspiroval ostatní k podpoře nevládní organizace Světla pro svět, která
provozuje oční kliniky v nejchudších zemích Afriky. V průběhu akce se k němu budou přidávat další
běžci. Plánovaný konec závodu bude 31. října cca v 10:00 dopoledne.
“Zdraví je dar nade vše. Ne všichni mají to štěstí, aby se narodili v zemi, kde zdravotní systém funguje.
Proto jsem se rozhodl opět podpořit činnost Světla pro svět a inspirovat k podpoře i ostatní,“
vysvětluje, René Kujan, proč tento nezvyklý závod zorganizoval.
René se specializuje na maratony a ultramaratony. K dnešnímu dni uběhl na dvě stě maratonů.
V roce 2013 přeběhl Island od severu k jihu, o rok dříve dokonce tamtéž za 30 dní uběhl 30
maratonů. V červenci 2019 zaběhl maraton na 130 metrovém oválu na střeše kancelářské budovy
v pražských Holešovicích. Díky podpoře skupiny ČSOB Group René v roce 2017 vyběhal klubu
vozíčkářů Praha celkem 600 000 Kč, když doběhl bez jakéhokoliv podpůrného týmu za 6 dní od
pramene Vltavy až k prameni Labe.
ČSOB Group podporuje i 100 km závod ve Stromovce. Finanční prostředky, které dorazí na
darovací portál Darujsprávně.cz, budou použity na financování očních klinik a očních
programů Světla pro svět v subsaharské Africe. Více o programu oční péče na
https://www.svetloprosvet.cz/ocni-pece. O problematice oční péče před krátkou dobou podrobně
referovala studie WHO Vision Report. Podle ní má na světě problémy se zrakem 2.2 miliardy lidí, a
to hlavně v rozvojových zemích.
Důležité odkazy:
Profil na Darujsprávně.cz: https://www.darujspravne.cz/sbirka/svetlo-pro-svet-688
YouTube kanál Světla pro svět: https://www.youtube.com/user/SvetloProSvet
Web Světlo pro svět: www.svetloprosvet.cz
Facebook: https://www.facebook.com/svetloprosvet1
Instagram: https://www.instagram.com/svetloprosvet/
Text WHO Vision Report (anglicky): https://www.light-for-theworld.org/sites/lfdw_org/files/world_vision_report_final.pdf
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Více informací poskytne:
Ondřeje Lukáš
PR Manažer Světla pro svět
Lukas@svetloprosvet.cz
+420 776 186 529
-----------------------René Kujan
Překladatel, autor a truhlář René Kujan dálkově běhá již dlouho - svůj první maraton uběhl v roce
1998. V roce 2007 však měl s běháním nadobro skončit. Při autonehodě utrpěl zlomeninu hrudní
kosti, žeber i obratle a lékaři možnost dalšího běhání kategoricky vyloučili.
Necelých devět měsíců po nehodě René uběhl svůj další maraton. A z maratonce se stal
ultramaratonec, který je k nezastavení. Kontakt: René Kujan, +420 604 673 936
O Světle pro svět:
Světlo pro svět – Light for the World je nevládní organizace, která se zaměřuje na léčbu slepoty,
zlepšování kvality života a advokační činnost ve prospěch lidí s postižením v nejchudších zemích
světa, hlavně v Africe. Zde mimo jiné provozuje nemocnice, financuje školy a poskytuje rehabilitační
služby.
V České republice byla založena v srpnu 2007 jako sesterská organizace nevládních organizací sítě
Light for the World, která v oblasti pomoci nevidomým úspěšně funguje již od roku 1988. V
současné době Light for the World působí rovněž v Rakousku, Velké Británii, Německu, Švýcarsku,
Belgii, Nizozemí a Spojených Státech.
Více na www.svetloprosvet.cz.
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