
 

Tisková zpráva 

V Praze dne 27. března 2022 

Běháme srdcem, běháme za Ukrajinu 

V sobotu dne 19.03. byl v Ratibořicích u sousoší Babičky s vnoučaty historicky poprvé odstartován 

charitativní běh. Akce byla pod záštitou města České Skalice a Diecézní charity Hradec Králové a mohl 

se ji zúčastnit každý, kdo se chtěl podílet na pomoci lidem zasaženým válkou na Ukrajině. Hlavní náplní 

programu byl 3km a 7km závod, který běžcům nabídl rozmanitou cestu podél řeky Úpy s výhledem na 

malebnou krajinu a Státní zámek Ratibořice. Pro menší děti byl připraven rodinný běh s basketbalovým, 

florbalovým, fotbalovým a tanečním sportovištěm. Součástí byla také edukativní zóna, která měla děti 

seznámit s lidskými hodnotami a základními pojmy týkající se Ukrajiny či Ruska. Nechybělo ani taneční 

vystoupení laděné v ukrajinské tématice. Charitativní běh přišlo podpořit cca 350 lidí a na značky 

hlavního závodu se postavilo celkem 186 běžců. Nakonec se společnými silami vyběhalo neuvěřitelných 

46 776 Kč. Celý výtěžek byl předán na pomoc lidem prchajícím před válkou na Ukrajině.  

Charitativního běhu se zúčastnil také Ondřej Petiška, mistr světa v zimním triatlonu (kategorie 25-29 

let), který s časem 9 minut 52 sekund ovládl běh na 3 km. Jeho dojmy shrnul slovy: „Z mého pohledu 

to byl bezvadně zorganizovaný závod v příjemném prostředí Ratibořic. Trasy umožňovaly zaběhnout 

skvělé časy pro všechny výkonnostní běžce, a zároveň slibovaly příjemný profil pro všechny, kteří svou 

aktivitou přišli hlavně přispět na dobrou věc. Slunečné počasí, přátelská atmosféra a výborné výkony 

tak mohly těšit všechny zúčastněné“. 

Celou akci měla pod svými křídly Andrea Michlová, která v pořádání charitativního běhu využila své 

znalosti z oboru Managementu sportu, který studuje na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity 

Karlovy. Tento běh uspořádala jako reakci na odehrávající se situaci za hranicemi ukrajinského státu a 

následnou uprchlickou vlnu matek a dětí. Za největší úspěch považuje především spokojenost 

zúčastněných a celkovou vybranou částku, která při nejmenším pomůže tam, kde je to opravdu potřeba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obrázek 1: Start na 7 km 

 

 

 

 



Obrázek 2: Výkresy dětí z Gymnázia Jaroslava Žáka a ZŠ Komenského Náchod 

 

 



 



 

 

 

KONTAKT 

Pro další informace kontaktujte: 

Andrea Michlová 

mob: +420 774 645 991 

e-mail: and.michlova@gmail.com 


