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V Chebu 15. 4. 2016 
 

 

Tisková zpráva Farní charity Cheb k Poutnímu maratonu (1) 
 
POUTNÍ MARATON – 7. ROČNÍK – 18. 6. 2016 

 

Motto: „Ať už ležím nebo běžím - doma je doma“ 

Předposlední červnovou sobotu, 18. 6. 2016, pořádá Farní charita Cheb, Běžecká škola 
Miloše Škorpila a Římskokatolická farnost Cheb benefiční Poutní maraton. Trasy 

Poutního maratonu jsou vhodné jak pro děti nebo seniory, tak i pro sportovce, kteří si 
chtějí zaběhnout klasický maraton 42,2 km. Vedou poutními místy Chebska a 

Waldsassenska, z velké části v přírodě, a zdolat je můžete pěšky, na kole, během či 
v poutním autobuse. 
 

Zahájení bude 18. 6. 2016 v 9:00 hodin u kostela sv. Mikuláše v Chebu, pak trasa 
pokračuje se na Loretu, do Waldsassenu a zpátky do Čech se vrací kolem Bismarckovy 

rozhledny zpět do Chebu. 
 
Startovné a dárcovství: Startovné 50 Kč bude použito na částečné pokrytí 

organizačních nákladů. Všechny další dobrovolné příspěvky účastníků, příznivců, 
sponzorů, z aukce maratonského obrazu a ze související sbírky budou 

prostřednictvím Farní charity Cheb věnovány na  podporu služby mobilního Hospice Sv. 
Jiří v Chebu, který Farní charita Cheb spoluzaložila. 
 

Letošní novinkou je že „Poutní ultramaraton“, který je již popáté součástí této 

benefiční akce, bude dlouhý 253 km, odstartuje již v pondělí 13. 6. a povede z Plzně přes 

Liblín, Rabštejn a Kladskou do Chebu.  

 

Kontakty na zástupce pořádajících organizací: 
Ing. Eva Kolafová, tel. 731 619 729, charita@farnostcheb.cz 

Miloš Škorpil, 602 193 486, ultraskorpil@gmail.com 
Mgr. Petr Hruška, Th.D., tel. 608 656 557, farar@farnostcheb.cz 

 

Průběžně aktualizované informace k Poutnímu maratonu  

najdete na www.maraton.farnostcheb.cz  
nebo si je můžete vyžádat e-mailem maraton@farnostcheb.cz 

či na tel. 731 619 762 (Zdena Hulínská) nebo 731 619 729 (Eva Kolafová). 
 

Ohlasy a fotogalerie z 6. ročníku: 
 Vlastní fotogalerie z Poutniho maratonu 2015 

 http://zivechebsko.cz/2015/06/21/poutni-maraton-neprekazilo-ani-nepriznive-pocasi/ 

 http://chebsky.denik.cz/galerie/poutni-maraton-2015.html 

 

Ing. Eva Kolafová 
Farní charita Cheb 

tel. 731 619 729 
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