
Posláním Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem, kteří se pro svůj 

nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci 

druhých sami o sebe postarat. Svým působením se nadace snaží o rozvoj duchovních hodnot, 

vzdělání, ochranu lidských práv a všeobecně uznávaných humanitárních hodnot. 
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Skoro 500 závodníků se postaví na start Běhu dobré 

vůle na pomoc rodinám v nouzi 
 

Skoro 500 registrovaných závodníků a téměř 200 tisíc korun ze startovného na pomoc rodinám v 

nouzi. Taková je bilance těsně před startem Běhu dobré vůle, který pořádá Výbor dobré vůle – 

Nadace Olgy Havlové (VDV) dnes v 18 hodin v oboře Hvězda. Akci podporují významné 

osobnosti českého sportu i kultury, například Petr Frydrych, Jakub Holuša nebo Ester 

Geislerová.                            

Premiérový ročník této charitativní akce nabídne milovníkům běhání trasy 5 a 10 kilometrů 

a štafetový závod. Žádný uběhnutý kilometr nepřijde na zmar. Vybrané peníze ze startovného 

půjdou na dobrou věc. Konkrétně pomůžou rodinám v nepříznivé životní situaci, do které se 

dostaly kvůli nemoci, ztrátě bydlení anebo domácímu násilí.  

 

„Každý z nás se někdy ocitne v situaci, kdy se bez pomoci druhých neobejdeme. Ztráta zaměstnání, rozvod, 

nemoc můžou vést ke ztrátě bydlení a pak už velmi rychle přichází strmý pád dolů. Rodiny s dětmi to mají 

mnohonásobně těžší, proto jsme se rozhodli výtěžek ze závodu věnovat jim na pomoc,“ říká Monika 

Granja, ředitelka VDV, a dodává: „Zájem o závod předčil naše očekávání. Dnes, těsně přes startem, 

máme 335 registrací, včetně štafetových týmů, a výtěžek se pohybuje již kolem 200 tisíc korun. A to ještě 

nepočítáme závodníky, kteří přispějí dnes přímo na místě. Děkujeme všem.“  

 

Dalších až 80 tisíc korun může na projekt VDV přinést aplikace Pomáhej pohybem, skrze kterou 

společnost ČEZ umožní v následujícím měsíci každému přispět svými naběhanými kilometry.   

 

Rodinám v nouzi pomůžou sportovní hvězdy  

Běh zaštítily a osobně se jej zúčastní významné osobnosti českého sportu i kultury. Mezi nimi třeba 

oštěpař Petr Frydrych, bronzový medailista z MS v Londýně 2017. „Je mi ctí být spojen s akcí nesoucí 

odkaz manželů Havlových, a myšlenka pomoci potřebným mi velice imponuje,“ vysvětluje Petr Frydrych, 

proč neváhal a běh podpořil. Další tváří Běhu dobré vůle je běžec Jakub Holuša, zlatý medailista 

z halového ME 2015 a dvojnásobný stříbrný medailista z halových mistrovství světa. 

„Uvědomuji si, jak je náš organismus křehký. A právě tyhle pocity mne přivádějí k tomu, že je třeba podpořit 

ty, kteří se s pohybovými problémy setkávají každý den a každý den s nimi bojují a je pro mne čest je 

podpořit. A navíc Olga a Václav Havlovi byli lidé, kterých si nesmírně vážím,“ shrnuje Jakub Holuša, 

proč se rozhodl spojit své jméno s Během dobré vůle.  

http://www.pomahejpohybem.cz/
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Zaběhat si s námi přijde i herečka Ester Geislerová, která se běhů ve prospěch VDV pravidelně 

účastní, nebo Jana Nosková, která našla lásku k běhání poté, co onemocněla roztroušenou 

sklerózou.  

Běh dobré vůle Nadace Olgy Havlové podporuje Hitrádio City, které je hlavním mediálním 

partnerem závodu a na start nominovalo svůj tým i běžce na trasu 10 km. 

Sportovní odpoledne zabaví i rodiny s dětmi 

V oboře Hvězda bude vedle stánku nadace připraven i další doprovodný program pro rodiny 

s dětmi. Těšit se mohou na dětské běžecké závody, bojovku pro děti, divadelní dílnu a bude šance 

potěžkat si a vyzkoušet oštěp s Petrem Frydrychem. Nebude chybět ani výstava fotografií o Olze 

Havlové či sestavování a focení živých obrazů podle tradice svépomocné lidové knihovny 

HROBKA, kterou založila Olga Havlová s přáteli. Stánky s občerstvením zajistí chráněná pekárna 

Slunce pro všechny z Unhoště, pivo a nealko šťávy z Pivovaru Neratov.   

Běh dobré vůle se koná 12. září v oboře Hvězda v Praze 6 od 18 hodin. Doprovodný program 

začíná již v 16 hodin. Více o závodu a registraci najdete zde: http://www.sportprocharitu.cz/. 

Spolupořadatelem běhu je MČ Praha 6.   

 

V případě dotazů a zájmu, prosím, kontaktujte: 

Jana Taušová 

manažerka PR a komunikace 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 

M: +420 724 052 171 
E: tausova@vdv.cz;  

www.vdv.cz; www.sportprocharitu.cz; www.facebook.com/vybor.dobre.vule 

 

https://www.hitradiocity.cz/tym-hitradia-city-se-pripoji-k-behu-dobre-vule-nadace-olgy-havlove/
http://www.sportprocharitu.cz/
http://www.vdv.cz/
http://www.sportprocharitu.cz/
http://www.facebook.com/vybor.dobre.vule

