
                                                                         
 

Běžte a pomáhejte s námi! 

BĚH PRO JEDLIČKU 

 

17. června proběhne 2. ročník charitativní akce „Běh pro Jedličku“, který pořádá 

Nadace Jedličkova ústavu a celý výtěžek z běhu věnuje na podporu dětí a 

mládeže s tělesným nebo kombinovaným postižením. Běh bude oficiálně 

odstartován v 15 hodin v areálu Jedličkova ústavu. 

„Jedličkův ústav je více než sto let nedílnou součástí Vyšehradu a poběží se 

symbolicky po vyšehradských hradbách, kolem dominant Vyšehradu – baziliky sv. 

Petra a Pavla, rotundy sv. Martina a také kolem nejstarší budovy Jedličkova 

ústavu, kde roky působil jeho zakladatel prof. Rudolf Jedlička,“ řekla výkonná 

ředitelka Nadace Jedličkova ústavu Irena Fodorová.  

Patrony běhu jsou David Svoboda – moderní pětibojař a olympijský vítěz 

z Londýna 2012 a Artur Omarov – zápasník a reprezentant ČR na LOH 2021 

v Tokiu. Čestným předsedou závodu je prof. Ing. Václav Bunc CSc. – emeritní 

děkan Univerzity Karlovy. Záštitu nad celou akcí převzala předsedkyně sociálního 

výboru a zastupitelka MHM Prahy Mgr. Eva Horáková. Běh pro Jedličku zaštítil 

také projekt Česko sportuje. 

Překážka jako symbol 

Pro závodníky máme připravených několik závodních okruhů v různé délce a 

s různou obtížností od dětských na 80 a 150 metrů na až po ty náročnější na 3600 

a 4900 metrů. „Jednotlivé trasy budou obsahovat překážkové zóny, které budou 

symbolizovat bariéry, se kterými se denně setkávají děti a mládež s tělesným 

postižením,“ dodala ještě Irena Fodorová. 

Rozcvička s olympionikem 

Návštěvníci se mohou těšit na bohatý doprovodný program. Běh hlavních 

kategorií pro dospělé se zahájí hromadnou rozcvičkou s olympionikem Arturem 

Omarovem, o závěrečný koncert se postará kapela Z HECU. Pro děti bude 

probíhat divadelní představení „První pomoc se záchranářem Markem“. 

Návštěvníci budou mít možnost zapojit se do soutěže v fotokoutku. 



                                                                         
 

 

 

 

Pro závodníky bude připraveno zdravé občerstvení, které připraví studenti škol 

Jedličkova ústavu se svými vychovateli. Lidé se mohou těšit třeba na zdravé 

pomazánky nebo domácí limonády z kvalitních surovin. 

Více informací a možnost registrace na www.behprojedlicku.cz.  

Nadace Jedličkova ústavu: 
 
Nadace Jedličkova ústavu byla založena 22. října 1990. Základním posláním je 
shromažďování finančních prostředků a jiných hodnot za účelem zlepšení 
komplexní rehabilitační péče o děti a mladé lidi s tělesným handicapem. Pomoc 
je směřována ke klientům a absolventům Jedličkova ústavu a  škol a také 
k neziskovým organizacím v celé ČR, které mají podobné poslání jako Nadace.  
 

Další informace: 

Tereza Vojtová 
Koordinátorka komunikace a PR 
Tel.: +420 603 454 759 
E-mail: marketing@nadaceju.cz 
http://nadaceju.cz/  
http://behprojedlicku.cz/ 
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