
Běh pro Světlušku s knihovnou 

Termín: 07. října 2022 

Pořadatel: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, příspěvková organizace 

Společný běh s čelovkami na podporu lidí se zrakovým handicapem.  

Hlavní myšlenka nočního běhu: propojovat svět vidících a nevidomých, užít si radost z pohybu  
a pohodovou atmosféru.  

Vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován Světlušce, projektu Nadačního fondu Českého 
rozhlasu. 
 

OD 18:00 registrace a program 

REGISTRACE (zápis do startovních listin; vyplňování čestných prohlášení; vyzvednutí startovního 
čísla a účastnické karty na razítka a mapky; organizační pokyny, posilování dobré nálady apod.)  

Hudební doprovod:  

Bulletproof  Puppets: vsetínská alternativně - rocková kapela, která hraje autorské písně i covery 
českých i zahraničních interpretů a skupin ve vlastním aranžmá. 

Věruška Strbačková: nadaná zpěvačka s těžkým zrakovým postižením z Huslenek  

 

STAN  Masarykova veřejná knihovna Vsetín, příspěvková organizace 

 registrace běhu  
 prezentace zvukové knihovny (taktilní disky, hmatové knihy, hmatové hry, hmatové pexeso, 

lekotéka, prezentace zvukových knih na cd, knihy v braillově písmu, léčivé hudební nástroje 
atd. 

 prodej sbírkových předmětů pro Světlušku  
 výdej certifikátů o absolvování trasy 

 
 
STAN  SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Vsetín) + Kayaku Safety Systems 
Europe a.s 
 

 speciální pomůcky pro osoby s těžkým zrakovým handicapem 
 zvětšovací lupy 
 hry pro nevidomé 
 pomůcky pro domácnost 
 ukázky braillova bodového písma 
 brýle, které simulují různé typy zrakového handicapu 

 
 



STAN  VKCI (vzdělávací a komunitní CENTRUM Integra Vsetín) 
 

 služby Občanské poradny  
 služby sociálně terapeutické dílny 

 
 

Partneři akce:   Projekt Světluška – projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu;  
                                       Kayaku Safety Systems Europe a.s.;  
                                       SONS Vsetín;  
                                       VKCI – sociálně terapeutická dílna;  
                                       Férová kavárna Lísky;  
                                       Tři Opice 

 

OD 20:00 start běhu 
 
Nenáročná trať Vsetínem v kratší (cca 1,5 km) a delší (cca 8 km) variantě. Startuje se od knihovny 
(Dolní náměstí 1356). Kratší trasa vede do Panské zahrady, dále pak kolem Vsetínské Bečvy a zpět 
ke knihovně přes ulici Tyršova (1 CHECKPOINT „SVÍTÍCÍ STROMEČEK“ – nábřeží u odbočky na ulici 
Tyršova). Delší varianta má 3 CHECKPOINTY („ZÁMEK VSETÍN“, „SVÍTÍCÍ STROMEČEK“ a „VIKTORKY 
U SPLAVU“). Přípustné je tempo běžecké i chodecké. V cíli bude čekat všechny účastníky běhu 
drobná odměna a Certifikát o absolvování trati. Občerstvovací stanice zajištěny. 
 
VE 22:15 ukončení běhu 
 

UKONČENÍ běhu pro Světlušku s knihovnou (v cíli je zkontrolována Účastnická karta. Každý účastník 
obdrží Certifikát o absolvování dlouhé nebo krátké trati + drobný dárek a občerstvení) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podmínky a pravidla Běhu pro Světlušku s knihovnou 
 

1) Svou účastí na Běhu pro Světlušku s knihovnou projevují účastníci souhlas s tím, že se 
účastní knihovnického běhu na vlastní nebezpečí a jsou si vědomi, že pořadatel nenese 
žádnou odpovědnost za případné zranění a škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou 
účastí na knihovnickém běhu nebo jeho sledováním během konání akce (před během / 
chůzí, při běhu / chůzi a po běhu / chůzi). Na samotných účastnících / zákonných zástupcích 
leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout 
celou vzdálenost zvolené trasy. Dále svou účastí souhlasí s tím, že jejich zdravotní stav 
odpovídá požadavkům a nárokům Běhu pro Světlušku s knihovnou. 

 

2) Každý účastník je povinen zapsat se do startovní listiny vyplnit a odevzdat formulář Čestné 
prohlášení o účasti na Běhu pro Světlušku s knihovnou - na vlastní nebezpečí. Bez 
odevzdání formuláře nebude zájemcům o účast na akci umožněn start. Za nezletilé musí 
vyplnit Čestné prohlášení zákonní zástupci. 

3)  Výsledný čas je každému účastníkovi měřen pouze informativně. Startovní čas je jednotný   
             pro všechny účastníky v závislosti na délce zvolené trasy.  

 4)   Podmínky účasti na Běhu pro Světlušku s knihovnou: 

 Knihovnického běhu se smí zúčastnit pouze registrovaní účastníci s viditelně umístěným 
startovním číslem. 

 
 Účastníkům knihovnického běhu není dovoleno používat po celé délce tras brusle, jízdní 

kola nebo jiné jízdní prostředky. Trasy jsou určeny pouze pro běžce či chodce. 
 
 Účastníkům není dovoleno běžet / jít mimo plánovanou trasu knihovnického běhu. 
 
 Akce se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky či jinak nepřející počasí. 
 
 Účastníci se zúčastňují knihovnického běhu na vlastní nebezpečí a na vlastní 

odpovědnost. 
 
 Každý účastník knihovnického běhu musí uvádět pravdivý údaj o věku. 
 

     5)  Registrovaný účastník Běhu pro Světlušku s knihovnou souhlasí se zpracováním osobních 
             údajů pro potřeby registrace závodu a souhlasí s umístěním pořízených fotografií případně 
             videa na webovou stránku, FB stránku a Instagram pořadatele a to po dobu deseti let. 

     6)   Pořadatel knihovnického běhu si vyhrazuje právo na případné organizační změny. 


