ŘÍJNOVÝ BĚH PRO AFRIKU
Už v červnu studenti gymnázia Přípotoční absolvovali jakousi generální přípravu
charitativního běhu projektu Postavme školu
v Africe v rámci sportovního dne, který se
každoročně koná v závěru školního roku. Přesto,
že se akce konala bez větší marketingové
propagace, podařilo se vybrat 15 140 Kč. Tehdy
bylo na startu 31 běžců, kteří uběhli 263 kol
v časovém limitu 30 minut, tedy asi 184
kilometrů.
Dne 3. října 2013 už se jelo naostro, na startovní
čáru se postavilo hned 126 běžců. Uběhli 1305 kol, což je asi 614 kilometrů. Všichni chtěli
vyběhat a získat co nejvíce peněz na charitativní sbírku podporující stavbu škol v Etiopii,
kterou zaštiťuje organizace Člověk v tísni. V říjnu
se vybralo 51 207 Kč, po odečtení nákladů na
přípravu trati bylo na účet Člověka v tísni
odesláno
celkem
66 062,00
Kč.
Dobrovolníků bylo ze školy dost, ani sehnat
sponzory nebylo tak složité, ale největším
problémem se nakonec zdálo dát peníze
dohromady. Nakonec se ale vše úspěšně podařilo
a Člověk v tísni může začít stavět další školu
v Africe.
Ze školního časopisu, kde se objevila informace o charitativním běhu:
Běh podle Tomáše Krause (student 4D)
„…Cílem projektu není pouze získat finanční prostředky na stavbu škol v Africe, ale také informovat
studenty a veřejnost o problematice rozvojových zemí. Projekt přispívá k zamyšlení se žáků nad
významem vzdělání pro jednotlivce i pro společnost a k formování hodnot a postojů. Vede
k uvědomění si hodnoty spolupráce, pomoci a solidarity…
…Organizaci dostali na starost pan a paní profesoři Vrága, Zemanová a Rudolfová, asistovat jim
přitom měl výběr studentů ze 4.D, který byl pověřen vší ''špinavou prací'', tedy nákupem a dovozem
občerstvení, přípravou stolů a startovní pozice, vyhrazením běžecké trasy páskou apod. Konkrétně se
o přípravu závodiště zasloužila skupina slečen – samozvaný ALOBAL (Aňule, Lucka, Ola, Bára, Anežka,
Lucka). Výše zmíněné pohledné slečny byly strategicky umístěny jako motivace pro běžce na start a
pověřeny přidělováním občerstvení a potvrzováním počtu uběhnutých koleček na registračních
číslech běžců….
… Tu čest přestřihnout startovní pásku a zahájit tak závod neměl nikdo jiný než Matyáš Dufek
(student 4D). Celou první řadu širokého zástupu běžců tvořili borci ze 4.B, kteří hned po přestřihnutí
pásky ukázali všem ostatním, že jsou veselé kopy, a blokovali start závodu ještě několik dalších vteřin.
Pak ale běžci konečně vyrazili…
… Posledních pár běžců doběhlo svá kolečka někdy hodinu po startu a tím akce oficiálně skončila. Na
závěr bych snad jen zmínil pár největších borců, kteří třeba neodběhali nejvyšší počet koleček, avšak

hned na začátku nasadili vražedné tempo a to si byli schopni po velmi dlouhou dobu udržet. Těmito
Bolty mezi námi byli Jan Vejvoda, Jan Dobeš a Vojtěch Neumann (všichni ze 4.B)...
…Uběhli jsme společně celkem 798 km = 495,85 mi (míle), což je pro názornost například vzdálenost
mezi Pardubicemi a německým městem Essen v Severním Porýní - Vestfálsko, auto rychlostí
114km/hod potřebuje na překonání této vzdálenosti 7 hodin 20 minut. MY jsem se vešli do 3 hodin neuvěřitelné! A věděli jste, že česko-německá hranice má jen o 12 km více? Věříme, že vybrané
peníze budou pomáhat v oblasti, která je sice hodně daleko od našich hranic, nicméně hodně blízko
našim myšlenkám o solidaritě“…
Aktuální foto z 30.11.2013...

