
 

 

 

 

 

Člen Diecézní charity Plzeň, která je součástí sdružení Charita Česká republika – Caritas Internationalis 

Naše služby jsou podporovány MV ČR a Městem Cheb 

Farní charita Cheb telefon: +420 354 422 458 http://charita.farnostcheb.cz 

Kostelní náměstí 15 mobil:   +420 731 619 729 bankovní spojení: 781 704 309 / 0800 

CZ 350 02 Cheb email: charita@farnostcheb.cz IČ: 73634409 DIČ: CZ73634409 

 V Chebu 11. června 2015 

Tisková zpráva 2: Benefiční mezinárodní POUTNÍ MARATON 20. 6. 2015  
6. ročník 

centimaraton–čtvrtmaraton–půlmaraton–maraton-ultramaraton 

Info CZ: www.maraton.farnostcheb.cz Info DE: www.marathon.farnostcheb.cz 

Jak jsme Vás již informovali, předposlední sobotu v červnu, 20. 6. 2015, pořádá Farní 

charita Cheb a Běžecká škola Miloše Škorpila ve spolupráci s farností v Chebu a již 6. 
ročník benefičního mezinárodního Poutního maratonu. 

 

Záštitu nad touto akcí převzali plzeňský biskup Mons. František Radkovský, 
moderátor, herec a běžec Dalibor Gondík, bývalý náčelník Horské služby České 
republiky pan Rudolf Chlad a kulturolog, iniciátor projektů Zmizelé Sudety či 
Znovuobjevené Krušnohoří, nezávislý filmař a fotograf Mgr. Petr Mikšíček. 

  
Benefičního závodu na tratích od 422 m po 42,2 km se mohou účastnit jak běžci, tak 

pěší všech věkových kategorií a zdolat jej lze i na kole nebo poutním autobusem.  
 
I letošní celý výtěžek z benefice bude věnován na rozvoj služeb Hospice Sv. 

Jiří, který již více než rok působí v Chebu.  Tak budou všichni účastníci moci 
konkrétním způsobem vyjádřit svou podporu a pomoc lidem, kteří umožňují svým 

blízkým umírat v domácím prostředí za podpory týmu profesionálů, který je odborně 
doprovází.  
. 

Sobotní maratonský den uzavře koncert Slávka Klecandra ze skupiny Oboroh  

- 20. června 2015 od 20:00 ve farním domě, Kostelní nám. 15. 

Účastníky přijde pozdravit i paní místostarostka paní Daniela Seifertová a asistentka 
ředitelky Hospice Sv. Jiří, Radka Besedová, která jim s odkazem na poselství Matky 
Terezy vzkazuje: „Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, 

kterou daruje,“ a dodává: „Budu na Vás myslet při Vašem výběhu na všechny kopce 
té náročné, ale krásné trasy.“ 

 
Průběžně aktualizované informace k Poutnímu maratonu najdete na 
www.maraton.farnostcheb.cz, nebo si je můžete vyžádat e-mailem 

maraton@farnostcheb.cz  či telefonicky na tel. 775 977 193 (Zdena Hulínská). 

 

                                           Eva Kolafová 
                                           Farní charita Cheb                                                              

                                           tel. 731 619 729    

 

 

Naším mediálním partnerem je Radio Egrensis.  
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