Tisková zpráva
16. - 17. 11. 2013 proběhl již pátý ročník
Františkolázeňské 24hodinovky, kterou pořádala
Běžecká škola Miloše Škorpila. Sportovně
společenská benefiční akce s podtitulem pro
"Achillovu Patu" (DOZP Pata u Hazlova) přilákala
téměř 500 účastníků, "hobíků" i profesionálů,
z řad běžců, chodců i široké veřejnosti. Pro
"Achillovu Patu" se letos běželo již podruhé.
Poprvé to bylo na přelomu září a října, kdy se
běžela napříč Českem a Slovenskem štafeta z Aše
do Košic v délce 895km. Mnoho účastníků štafety
pak dorazilo i do Františkových Lázní.
Rekordní byl nejen počet nakroužených 11145,10 kilometrů, ale i částka, kterou se podařilo vybrat
v průběhu happeningu. Každý účastník 24hodinovky přispěl za jedno absolvované kolo (1,15 km) nejméně
částkou 2,40 Kč. Celkem se vybralo 42 219,- Kč a tato částka byla vložena na konto transparentního účtu
veřejné sbírky (2800479688/2010), která je určena na podporu lidí s postižením. Cílem 24 hodinové
benefice bylo vybrat dostatek peněz na uspořádání socializačně aktivizační dílny Cirkusu Paciento pro
obyvatele DOZP Pata u Hazlova. K 2. 12. 2013 je na účtu veřejné sbírky KOS o.s. 75 853,- Kč. Z toho 33 151,Kč bylo postupně na účet převedeno ještě před 24hodinovkou.
S heslem Být odlišný je normální na zádech a Dobrovolníci mění svět na hrudi pomáhalo
24hodinovku zajistit 60 dobrovolníků, převážně z řad studentů, žáků, pedagogů a přátel Střední
zdravotnické a vyšší odborné školy v Chebu, která také akci organizačně zajišťovala. Veřejnou sbírku zaštítilo
Komunitní osvětové společenství o. s. Žáci SZŠ a VOŠ Cheb namasírovali v průběhu 24hodin více než 100
běžců a chodců, kteří si nejen jejich služby, ale i vstřícnost všech dobrovolníků velmi pochvalovali.
Přestože při této akci nejde o rekordy, ale o společné zážitky, podařilo se účastníkům dosáhnout
obdivuhodných výsledků. Nejdelší vzdálenost za 24 hodin urazil Zdenek Kolman, který byl první se 161 km,
z žen nejvíce km urazila Jana Glabazňová se 141,5 km. Celkem 19 běžců urazilo v průběhu 24 hodin více než
100 km. Na závěr běhu zazněla ve Františkových Lázních státní hymna, která měla připomenout, že se
Františkolázeňská 24hodinovka už 5 let koná na oslavu vítězství demokracie a svobody nad komunistickou
totalitou, letos právě 24 let od sametové revoluce. V příštím roce se již počet hodin „mnohahodinovky“
navyšovat nebude. Čas, po který se chodí a běhá, zůstane definitivně na 24 hodinách.
Poděkování patří hotelu Luisa za poskytnutí zázemí pro běžce a hotelu Francis za skvělý polévkový
servis a pomoc s organizací i praktickou přípravou závodu. Společnosti Travel free a ZDM Aš děkujeme za
velkorysé materiální zabezpečení happeningu a Farní charitě Cheb za pomoc se zajištěním občerstvení pro
běžce. Veškeré informace o akci můžete nalézt na www.24beh.cz
Kontaktní osoba: Lucie Poláková, polakova.lucie@voscheb.cz
Informace o akci na www.24beh.cz
Galerie fotografií z akce v tiskové kvalitě část první a část druhá (Foto: Jindřich Novák)

