
FROGLET Běžci Strakonice 
Ročník Vltava RUN 2018 – 5.místo v kategorii 6 až 9 běžců 
 
 
Jsme parta strakoňáků, milovníků běhání a pohybu obecně. Milujeme výzvy a snažíme 
se překonávat vlastní limity s cílem ovlivňovat ostatní, aby se nebáli překonávat limity 
své. Současně našimi sportovními výkony pomáháme lidem, kteří pomoc potřebují 
(nejen finanční), a kteří nemají to štěstí běhat jako my nebo na podobné výzvy nemají 
dostatek odvahy a sebevědomí. 
 
Děláme to, protože náš rozmanitý tým tvoří jeden jednonohý, jeden silný cukrovkář, 
trenér dětských nadějí regionální atletiky, podceňovaní vegani, veterán orientačního 
běhu a učitelé. Takže oslovujeme široké spektrum dospělých a dětí s hendikepy ☺ 
 
V roce 2018 jsme běželi Vltava RUN poprvé. Byl to nápad kapitána týmu Miroslava 
Motejzíka, jediného JEDNONOHÉHO běžce celého startovního pole, který zaběhl 
výborně dva úseky. Vnímali jsme a vnímáme Váš závod jako obrovskou výzvu, 
fantastický zážitek a radost běžet nádhernou krajinou vltavské kaskády. Sami jsme byli 
zvědaví, jaký závod to bude. A prostě jste nás nadchli ☺ Spojili jsme naše závodění 
s charitativní činností a běželi pro jednu z pacientek strakonické nemocnice, které 
pojišťovna nebyla ochotna zaplatit chodítko, a díky dosaženému času jsme vyběhali 
částku, která tuto pomůcku zcela pokryla!!! Umíte si představit tu radost ☺ Příští ročník 
bychom proto chtěli běžet rychleji, abychom vyběhali více peněz ☺ Pro co poběžíme, 
budeme vědět až pokud se úspěšně registrujeme ☺ 
 
Protože nás spojení naší záliby s charitou (díky Vltava RUN) nadchlo, vymysleli jsme 
projekt Výzva pro Radost, kterým chceme podpořit sportovce i nesportovce 
ke stanovování si vlastních výzev a jejich překonávání. Projekt spustíme v roce 2019 a 
bude spojen s charitativní činností pro podporu konkrétních osob. Ambasadorem je 
kapitán týmu Froglet Běžci Strakonice Miroslav Motejzík. 
 
Chtěli bychom v našem seriálu Výzvy pro Radost opakovat výjimečné sportovní události 
nejen v ČR. Především Vltava RUN, Beskydská sedmička, série RUNCZECH, 1000 mil 
atd.. Zároveň plánujeme nestandardní sportovní výkony jako: výstup v Himalájích na 
MERA PEAK 6.461m bez nohy (podzim 2018), vodácký maratón od Soutoku k Soutoku 
(proběhlo na jaře 2018), VASALOPPET a další ☺  
 
A to je důvod, proč chceme běžet s Vámi ☺ 
Chceme běžet Váš Vltava RUN, protože Vás jako organizátory vnímáme podobně jako 
nás ☺ Takové šílence s výzvami se skvělým úmyslem, kterým mimo jiné ovlivňujete 
velkou spoustu lidí ☺ 
 
Ahoj ☺ Doufáme, že se uvidíme na ročníku Vltava RUN 2019 
 
Tým Froglet Běžci Strakonice 
 



 
 


