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                                     benefiční běžecký happening 
 
KDY: sobota 17. ČERVNA 2023, 10 – 12 hod. 
KDE: Hospic sv. Alžběty, Kamenná 207/36, Brno 
POŘÁDÁ: Hospic sv. Alžběty o.p.s. 
 
Běh pro hospic je benefiční akce, která je určena pro širokou veřejnost a je zaměřena na podporu 
činnosti Hospice sv. Alžběty o.p.s.  
Start i cíl běžeckého happeningu je v areálu Hospice sv. Alžběty.  
 
Trasa 5,7 km – základní trasa 
Trasa 11,4 km – pro zdatné borce, dva okruhy základní trasy 
Trasa 0,6 km – vhodná pro děti, rodiče s kočárky či vozíčkáře 
Popis tras na: https://www.behyprohospice.cz/detail-behu/5107986489933824 
 
STARTOVNÉ 
Startovné činí nejméně 300,- Kč za dospělou osobu, 50,- Kč za dítě, seniora či ZTP. 
 
REGISTRACE 
Registrace individuálních běžců probíhá na www.behprohospic-brno.cz ve dvou krocích:   

1. Po zadání kontaktních údajů Vám přijde email s výzvou k úhradě. Email bude obsahovat 
propozice běhu a souhlas se zpracováním osobních údajů. 

2. Uhrazením startovného převodem na účet č. 2002381803/2010, VS: 2023… (tři tečky budou 
nahrazeny unikátními číslicemi pro snadnou identifikaci každého účastníka) budete 
registrováni na běh. 

Online registrace je možná do pátku 16. 6. 2023 do 12:00. 
Registrovat se můžete i v den konání běhu 17. 6. 2023 od 8:00 na místě, ale pevně doufáme, že 
upřednostníte online registraci, abychom mohli náš běh organizačně lépe zvládnout. Děkujeme! 

PROGRAM 
Od 8:00 – registrace na místě + evidence online registrovaných 
9:45 – rozcvička 
10:00 – START běhu na 5,7 km a 11, 4 km 
10:10 – START běhu na 0,6 km 
11:30 – vyhlášení výsledků 
12:00 – konec akce 
V průběhu celé akce bude doprovodný program pro děti. 



 

 
Hospic sv. Alžběty o.p.s., Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582   
Kontakt fundraising: 736 503 781, fundraising@hospicbrno.cz  

 

 
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ 

 Na místech, která jsou běžně určena pro pohyb motorových vozidel, bude v době konání běhu 
umístěn zákaz vjezdu.  

 Část trasy vede cyklisty oblíbenou, tudíž poměrně frekventovanou stezkou od hospice směrem 
k Anthroposu. Na obou koncích této části budou dobrovolníci, kteří budou kolemjdoucí 
informovat o probíhajícím běhu, přesto dávejte prosím pozor hlavně v úsecích po asfaltovém 
povrchu, kde je výskyt cyklistů nejčastější. 

 Na trase budou naši dobrovolníci, kteří také dbají na vaši bezpečnost a správnou navigaci. 
 Trasu všichni absolvují na vlastní nebezpečí. V případě úrazu volejte 155. V areálu hospice 

budeme mít vlastní zdravotníky. 
 Děti – rodiče dětí či jejich doprovod zodpovídá za bezpečnost svých ratolestí po celou dobu 

konání benefičního happeningu. Doprovod dítěte není účastníkem běhu. Pokud ten, kdo své 
dítě na běhu pouze doprovází, chce rovněž získat naši krásnou medaili, pak je registrace nutná.   
 

OBČERSTVENÍ 
 Pro všechny běžce bude k dispozici balená voda, energetická tyčinka, hroznový cukr a banány. 

ÚSCHOVNA OSOBNÍCH VĚCÍ, WC 
 Doporučujeme se již doma převléknout do sportovního oblečení. K dispozici bude úschovna 

pro vaše drobná zavazadla. Za vaše odložené věci ale nezodpovídáme.  Děkujeme za 
pochopení. 

 K dispozici budou toalety v budově hospice. Prosíme všechny účastníky, aby do dalších prostor 
budovy hospice nevstupovali. Děkujeme za pochopení. 

PARKOVÁNÍ 
U hospice nebude možné zaparkovat. Prosím myslete na to. Zkuste využít MHD, zastávka Poříčí 
(tramvaj č. 2, 5, 6 nebo autobus č. 44, 84) nebo Nemocnice Milosrdných bratří (tramvaj č. 2, 5, 6). 
Pokud přijedete autem, bude nutné najít místo v přilehlých ulicích, které jsou poměrně přetížené, 
v části z nich budou kvůli běhu dopravní uzávěry, a navíc probíhá dlouhodobá rekonstrukce nábřeží 
řeky Svratky. Věříme, že i tak si k nám cestu najdete a přijdete nás podpořit. 
 

Přijďte, těšíme se na Vás! 💙 


