Také noční běžci pražského maratonu ponesou SVĚTLO
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Olympiáda už sice skončila, do tmavých zákoutí nočních pražských ulic ale vybraní běžci
SVĚTLO teprve ponesou při dalším sportovním svátku, jehož kořeny sahají do starověkého
Řecka. Na konci letošního léta, 8. září 2012, mají Pražané opět možnost udělat něco pro své
zdraví, a tím zároveň podpořit dobrou věc. V rámci běhu noční Prahou při Mattoni Grand Prix
Prague 2012
budou
i letos v kategorii
METRO Běh na 10 km
závodit borci
SVĚTLA PRO SVĚT
, kteří koupí startovního čísla pod hlavičkou této organizace podporují projekty na pomoc
nevidomým v Etiopii, Rwandě a Burkině Faso. Účastníci závodu, kteří soutěží v jiných
kategoriích, případně už startovní číslo mají, mohou na léčbu očních onemocnění v afrických
zemích přispět také zakoupením běžeckých trik s logem
SVĚTLA PRO SVĚT
. Výtěžek z prodeje dresů i startovních čísel putuje výhradně na rozvoj péče o nevidomé a
zrakově postižené v afrických zemích.
Organizace SVĚTLO PRO SVĚT spolupracuje s Pražským mezinárodním maratonem už od
roku 2009 a při jednotlivých běžeckých událostech nabízí maratónským nadšencům nejen
možnost absolvovat neobyčejný sportovní zážitek, ale také osobně se angažovat a svým
výkonem pomoci druhým. Ve světě žije 285 milionů lidí se zrakovým postižením a 90 % z nich
se s tímto handicapem potýká v některé z rozvojových zemí. S vědomím, že v 80 % těchto
případů lze zrakové postižení vyléčit nebo mu účinnou prevencí předejít, usiluje
SVĚTLO PRO SVĚT
především o zlepšení dostupnosti oční péče v chudých afrických regionech. Pouze v Etiopii trpí
zhruba 600 000 lidí šedým zákalem, operace vedoucí k jeho odstranění přitom trvá 15 min a
stojí v průměru 800 Kč. Ti, kdo poběží letošní
Mattoni Grand Prix Prague
pod číslem
SVĚTLA PRO SVĚT
a zároveň i ve sportovním dresu v jeho barvách tak rozsvítí noční atmosféru pražských ulic, a
přitom reálně zachrání jednoho člověka od doživotní slepoty - zcela v souladu jak se
starořeckým ideálem
kalokaghathia
, tak i s heslem starých latiníků „ve zdravém těle zdravý duch“!
Hana Kletečková
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