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Ovládnou dobrob ěžci Prahu? O vizi a misi
Na začátku se sluší poděkovat. Rád bych se v několika málo větách vrátil k uplynulému půlmaratonu, který byl
jedním z nejsilnějších běžeckých zážitků, který jsem měl tu čest prožít. Spolu s Romanem Novotným jsme byli jako
vodiči na 1:50 svědky toho, jak běh boří stereotypy, obměkčuje lidská srdce a dává lidem naději.

Děkuji na tomto místě Miloši Škorpilovi, že je neustále Světlu pro svět nakloněn. Bez jakékoli finanční protihodnoty dává dobrovolně na svých hojně
navštěvovaných běžeckých stránkách prostor, abychom zde mohli zveřejňovat sdělení o možnostech nákupu startovného, které pomáhá. Vážíme si toho.

Děkuji dále Světlu pro svět a speciálně jeho Běžeckému týmu, kde vyvstávají dvě jména – Aleš Příborský a Honza Bauer. Že jste o nic ještě neslyšeli? No, moc
toho nenamluví, ale běhat umějí. Jsou totiž nevidomí a svým během podporují nevidomé v Africe. Nevžene vám tohle do očí slzu? Dále si zaslouží obdiv jejich
vodiči, Jitka Dohnalová a Jarda Boucník. Skvěle běžel v dresu Světla nejrychlejší Pepa Unger z Litvínova za 1:22. Sekundoval mu Kopr pořádný kusanec pod 1:30.
Miluji vaše úspěchy a to, jak tvrdě trénujete a jdete druhým příkladem. Jsme super parta.

Nebyli to jen děti na vozíčcích RTTWC, skupiny, která pod vedením Petra Olivy dovoluje postiženým dětem být součástí běžeckého závodu, běžci Lékařů bez
hranic, Nadace VIA či Armády spásy, ale také stovky diváků okolo trati, kteří odcházeli obohaceni ze sobotního závodu na třináct mil. Radost se skutečně lépe
prožívá společně.

Adidas nás vodiče vybavil zbrusu novými boosty, běžeckými kraťasy a funkčním tričkem z Varů loňského roku. Očekávám, že po takovéto nadílce se zvedne vlna
zájmu o vodičské služby. Víc psát nebudu, abych neschytal rajče, ale Michalu Vítů moc děkuji za možnost vodit Sportisimo na 1:50 a udělám vše pro to, abych se
se ctí zhostil i Volkswagenu v čase 4:00.

Přátelé, nyní není čas na neziskový partikularismus. Ten definuji jako obavu, aby se běžec náhodou nezaregistroval u jiné charity. Chápete? Chtěl bych tímto
osobně pozvat všechny běžkyně a běžce, kteří váhají a otálejí, aby se zaregistrovali na vyprodaný závod se Světlem pro svět. Máme ještě 249 volných registrací,
jedna vyjde na 2200,-- Kč. Pomůžete dobré věci, neboť část startovného odchází přímo na léčbu nevidomých a slabozrakých v Africe. Více na Během proti
slepot ě.

Mám vizi, že jednou budou jednu celou ob čerstvova čku na Výtoni zajiš ťovat jen dobrovolníci složení z charitativních part nerů PIM.

Misí dobrob ěžce je ší řit nakažlivý postoj – b ěhám a pot řebuji n ějak vyjád řit, že b ěhání nekon čí mým dobrým pocitem z pohybové aktivity .

Těším se na setkání se všemi v koridoru na 4:00 11. května na Staroměstském náměstí.

Zdeněk Kolman , 15. 4. 2014
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