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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Běžci z jihočeských nemocnic podpořili  

„Dobro činný běh kolem Jordánu“  

pro Domácí Hospic Jordán 
V neděli 2. září 2018 proběhl na táborském Stadionu míru druhý ročník benefičního 
běhu pro Domácí hospic Jordán (dále jen DHJ). Dovolte mi na tomto místě ze svého 
pohledu celou akci shrnout...  

Hlavního závodu, tedy běhu okolo Jordánu v délce cca 5,8 km, se zúčastnilo 276 
běžců, což je ve srovnání s prvním ročníkem více než dvojnásobný počet (v roce 2017 
běželo 127 závodníků a už tehdy jsme to jako organizátoři považovali za velký 
úspěch), o počtu závodníků symbolického běhu „stovka za stovku“, novinky tohoto 
ročníku, nemám přesný údaj, ale odhadem šlo jistě o desítky běžců, spíše bych tipoval 
přes stovku. Smyslem celé akce je krom zvýšení povědomí o DHJ a jeho práci získat 
finanční prostředky na podporu chodu DHJ a v tomto ohledu byl druhý ročník i díky 
vaší účasti rovněž velmi úspěšný – na sponzorských darech a startovném se podařilo 
vybrat více jak 217 tisíc korun. 

Pro tento rok jsme uspořádali i „závod v závodě“, a sice soutěž mezi pětičlennými 
týmy složenými ze zaměstnanců jednotlivých jihočeských nemocnic. Z oslovených 
zařízení, krom iniciátorů z Tábora, dali dohromady tým a přijeli kolegové z Českých 
Budějovic, Strakonic, Českého Krumlova a Jindřichova Hradce. Myslím, že to pro 
nikoho z nás nebyl ztracený čas, a že se napřesrok znovu uvidíme a snad se přidají i 
další nemocnice. Za táborskou sekci musím říci, že jsme si závod vážně užili a 
uznáváme, že na výsledek prvního klání byl v náš prospěch poněkud neférově 
ovlivněn znalostí trati. To se ale již nebude opakovat a každý dobře ví, že obhájit je 
vždy těžší než vyhrát poprvé! Výsledkové listiny s časy jednotlivců a pořadím týmů 
naleznete na http://hospicjordan.cz/cz/dobrocinny-beh-pro-hospic-2-9-2018 . 

Běhu zdar! 

MUDr. Rudolf Koubek, Tábor 

 

 

 


