4. července, 4 hodiny ráno: Maratonec na střeše
holešovického skleňáku
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 1. července 2019
Ve čtvrtek 4. července brzy ráno začne René Kujan ukrajovat první
kilometry maratonu na 130 metrovém oválu umístěném na střeše jedné vysoké kancelářské budovy
v pražských Holešovicích. Tento bláznivý projekt nazval „Holešovický střešák“. Svou akcí chce
vyzvat ostatní, aby podpořili činnost Světla pro svět a/nebo Sportovního klubu vozíčkářů
Praha.
“Kroužit po oválu tak brzy ráno začnu jednak proto, že ještě nebude takové vedro, ale také z toho
důvodu, že po osmé hodině musím být v práci,“ vysvětluje s úsměvem René Kujan. „Pokud ale chcete
být u toho, nemusíte vstávat tak brutálně brzy. V 7:30 ráno na YouTube kanálu Světla pro svět
(https://www.youtube.com/user/SvetloProSvet) začne živý stream posledních pár kilometrů mého běhu,
takže mě zájemci uvidí, když si budou dávat svou ranní kávu v pohodlí domova či u monitoru ve své
kanceláři,“ dodává.
René se specializuje na maratony a ultramaratony. V roce 2017 doběhl bez jakéhokoliv podpůrného
týmu za 6 dní od pramene Vltavy až k prameni Labe, v roce 2013 přeběhl Island od severu k jihu, o
rok dříve dokonce tamtéž za 30 dní uběhl 30 maratonů. K dnešnímu dni uběhl ke dvěma stům
maratonů, poslední z nich v květnu v Praze.
Charitativní rozměr akce je něco, co Reného již dlouho baví a naplňuje. Běhá pro řadu neziskových
organizací a spolků. „Po tom, co mi osud nadělil, mi přijde jako logicky navazující, že se snažím svou
znovu získanou radostí pomáhat těm, kteří takové štěstí jako já neměli“, uzavírá René důvody, proč
poběží Holešovický střešák, ze kterého se, jak René doufá, vyvine pěkná tradice.
Příspěvky darované agentuře Světlo pro svět budou použity na financování očních klinik a očních
programů v subsaharské Africe. Více o programu oční péče na https://www.svetloprosvet.cz/ocnipece.
Čísla bankovních účtů:
Příspěvky možno posílat:
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- online přes darovací stránku Světla pro svět: https://www.darujme.cz/darovat/1201998.
- na dárcovský účet Světla pro svět: 6969696969/2700, poznámka pro příjemce „Střecha“
- na transparentní sbírkový účet Sportovního klubu vozíčkářů: 2600062191 / 2010
Více informací poskytne:
Ondřeje Lukáš
PR Manažer Světla pro svět
Lukas@svetloprosvet.cz
+420 776 186 529
-----------------------Důležité odkazy:
YouTube stream přenosu: https://www.youtube.com/livestreaming/dashboard?v=ReuTn4Jd3Zk
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/
Web SKV: www.skvpraha.org/skv-praha
Facebook: https://www.facebook.com/skvpraha/
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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O Sportovním klubu vozíčkářů Praha:
Hlavním posláním SKV Praha je vytváření podmínek tělesně hendikepovaným ke sportovní činnosti.
Má široký záběr sportovních aktivit po celé České republice i v zahraničí. Je otevřen zájemcům o
sport na všech úrovních – od rekreační po vrcholovou. V současné době klub čítá více než sto členů
a sedm sportovních oddílů: Stolní tenis, florbal, lyžování a orientační závod, potápění, outdoorový
oddíl a tanec.
Více na skvpraha.org/skv-praha
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