
BĚH PRO 
HONZU

BENEFIČNÍ

17.10. 2015

SPONZOŘI AKCE

Pořadatelem a současně garantem závodu je Římskokatolická farnost 
Ostrava - Zábřeh ve spolupráci s organizací Young Life Česká republika,
 pobočka Ostrava. Záštitu nad touto akcí převzal starosta městského obvodu 
Ostrava - Jih Bc. Martin Bednář.

Římskokatolická farnost
Ostrava - Zábřeh

délka závodu: 

5 km a 10 km



Popis projektu

Projekt s cílem pomoci tělesně postiženým, nemocným a jinak zdravotně 
znevýhodněným spoluobčanům z Ostravy bude realizován formou každoročních 
benefičních běhů. V roce 2015 se uskuteční jeho první ročník nazvaný "Běh pro 
Honzu".
Na start závodu s délkou tratě 10 nebo 5 kilometrů chceme přivést jak 
výkonnostní běžce, tak i úplné amatéry, kteří ještě nikdy v životě tak dlouhou 
vzdálenost neuběhli.
Výtěžek (včetně celého startovného) bude věnován tělesně postiženému 
Honzovi Vavříkovi s Werdnigova-Hoffmannovou nemoci (dětskou formou 
spinální svalové atrofie), který potřebuje speciální elektrický vozík, jenž mu 
umožní mobilitu a kvalitnější život.
Tento benefiční běh probíhá pod záštitou starosty městského obvodu Ostrava-Jih 
Bc. Martina Bednáře společně s hlavním pořadatelem a současně garantem 
závodu Římskokatolickou farností Ostrava-Zábřeh ve spolupráci s organizací 
Young Life Česká republika, pobočkou Ostrava. 

Čas a místo konání

Akce se bude konat v sobotu 17. října 2015 od 15 hodin. 
Závod odstartuje přesně v 17 hodin. Start i konec závodu bude u kostela Svatého 
Ducha v Ostravě–Zábřehu, ul. Kotlářova.
Po skončení závodu proběhne vyhodnocení a program bude pokračovat 
občerstvením v Pastoračním centru Sv. Jana Pavla II. kostela Sv. Ducha. 

Cíl projektu

Věříme, že propojením světa zdravých a nemocných se schopností pomoci jeden 
druhému se nám podaří vzájemně zkvalitnit a obohatit naše životy, ale rovněž 
informovat veřejnost o nutnosti finanční či jiné podpory nemocným a 
handicapovaným.
Přejeme si, aby se tato akce do budoucna stala pravidelným benefičním závodem, 
který bude každoročně pomáhat vybraným postiženým spoluobčanům z Ostravy k 
jejich lepšímu začlenění do společnosti.

Registrace a propozice

Součástí registrace je i zaplacení charitativního startovného v min. výši 100,- Kč. Děti 

do 15 let se mohou zúčastnit zdarma.

Po registraci Vám bude na Váš email doručen pokyn k platbě a další propozice.

Startovné zahrnuje: 

· Občerstvení v cíli závodu

 Medaile (dárkový předmět jako vzpomínku na běh)

 Startovní číslo na jméno (při platbě převodem do 10. října 2015)

 Elektronické měření času (nevratný čip)

 E-mail s informací o podaném výkonu

 Parkování, šatny, toalety

 Zdravotnická služba

Věcné ceny pro první tři umístěné v kategoriích:

 Muži

 Ženy

 Děti

Hlavní pořadatel:  Římskokatolická farnost Ostrava-Zábřeh.

REGISTRACE a více zde: http://behprohonzu.fox24.cz/
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Trasa

Trasa je plánována kolem tradičních duchovních míst, které jsou symbolem víry a 
naděje: kostela Sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu, kapličky na Husarově ulici v Ostravě-
Zábřehu či pramene Panny Marie v Bělském lese v Ostravě-Výškovicích.
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