
Společně pro dobrou věc 

 

Lesáci mají pohyb v krvi, a to nejen praktičtí lesníci, kteří se denně pohybují v  lese. 

Studenti lesnictví a lesního inženýrství a jejich profesoři tráví výukou mnoho hodin v 

lese. Vždyť lesnická profese je spjatá se sportem i historicky. Byli to právě lesníci, kteří 

stáli u zrodu lyžování. Není tedy divu, že se mezi nimi najde mnoho sportovců. Je tomu 

tak i na naší Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Mezi 

studenty, pedagogy a výzkumníky je řada dobrých běžců. Ve snaze vytvářet přátelské 

prostředí a vztah mezi studenty a pedagogy vedení fakulty připravuje a podporuje 

mimoškolní aktivity. Bylo tomu tak i v loni, kdy jsme se rozhodli vyzkoušet závod Vltava 

Run 2017 s fakultním týmem studentů, zaměstnanců a přátel fakulty. Netušili jsme, že 

nejtěžší část bude hned ta první – registrace. Měli jsme štěstí a zaregistrovat se nám 

podařilo. Zájemců o účast ve fakultním týmu bylo mnoho, proto musela proběhnout i 

určitá selekce tak, aby byli zastoupeni studenti všech stupňů studia, asistenti, profesoři 

a rovněž proděkani. Vzhledem k tomu, že většina věcí, které lesníci dělají, má hlubší 

význam než jen to, co je viditelné na první pohled, chtěli jsme, aby tomu tak bylo i v 

případě naší účasti na závodu Vltava Run. A tak jsme se rozhodli, že pod heslem 

„Společně pro dobrou věc“ naším během podpoříme Jedličkův ústav a jeho sportovce. 

Abychom to dali vědět i navenek, dali jsme si u firmy Kalas vyhotovit fakultní trička s 

naším mottem na zádech. Každý člen týmu, ať už běžec nebo technická podpora, 

přispěl dobrovolným příspěvkem do fondu „pro dobrou věc“. S cílem motivovat běžce 

k heroickým výkonům vyhlásil kapitán týmu prémii, kterou do fondu po splnění cíle 

věnuje. Cílem bylo umístění v kategorii 10–12 závodníků do 10. místa, což se podařilo. 

Náš fond se tím zdvojnásobil a veškeré finanční prostředky jsme odevzdali Jedličkovu 

ústavu v jejich sportovní den. Naším výkonem jsme přispěli k zajištění sportovních 

aktivit těm, kteří se tak úžasné akce, jakou je Vltava Run, nemohli zúčastnit, ale přesto 

sportem žijí. Všichni běžci měli nejen spoustu krásných zážitků z běhu, předávek, 

nočních běhů, krásny pocit únavy po odběhnutí svého posledního úseku, ale i 

nepopsatelný dobrý pocit z pomoci jiným. 

V tomto roce jsme naší sportovní aktivitu zopakovali a na akci „Společně pro 

dobrou věc“ vyslali dva týmy. Registrace na Vltava Run 2018 byla ještě těžší než v 

roce loňském, ale protože to děláme pro dobrou věc, byla úspěšná. Na start závodu 

se postavily naše týmy FLD Men a FLD Mix, každý ve svých barvách triček a naším 

mottem na zádech. Vypsanou prémii kapitánem (za umístění týmu FLD Men do 



5. místa v kategorii) se nám bohužel nepodařilo získat, ale přesto jsme vybrali krásnou 

finanční částku, kterou jsme tak jako v roce minulém předali Jedličkovu ústavu. Celkem 

jsme za dva ročníky podpořili sportovce tohoto ústavu sumou přes 55 tis. Kč. 

Závod Vltava Run tímto způsobem nepřímo již dva roky podporuje i hendikepované 

sportovce a odpověď na otázku, proč by měl být náš tým vybrán pro přeregistraci, je 

jasná: abychom i v roce 2019 mohli našim pohybem přispět k pohybu těm, co to 

potřebují. 

 

Fakulta lesnická a dřevařská a Vltava Run – Společně pro dobrou věc 

 

Róbert Marušák – kapitán týmu FLD ČZU (2017) a FLD Men (2018) 

Radek Rinn – kapitán týmu „Kluci z pražské lesárny“ pro rok 2019 

 

 

 


