
Kdo jsme 
Historie Turtle Running Teamu započala před dvěma lety, kdy se skupina 
amatérských běžců přihlásila do programu Maraton s Milošem a 
Salmingem pod 4 hodiny. Pod vedením Miloše Škorpila jsme se pak začali 
společně připravovat na Volkswagen Maraton Praha 2017. 

Tím by asi mohl příběh skončit, nebýt 
jedné, pro spoustu z nás velmi 
významné, události. A tou byl závod 
Sportisimo 1/2Maraton Praha, který se 
konal 1. 4. 2017. Řada běžců má tento 
závod jen jako další z řady 
půlmaratonů, pro některé je to dobrá 
příležitost k otestování formy před 
každoročním květnovým maratonem, a tak jsme ho zpočátku chápali i my. 
Libor, jeden z členů naší tréninkové skupiny, ale přišel s myšlenkou 
podpořit malého chlapce, kterému osud připravil nelehkou zatěžkávací 
zkoušku. Hynek Skůra se málem utopil v bazénu, když mu byly dva roky, a 
od té doby bojuje s následky této nehody. Ačkoli je jeho léčba velmi 
nákladná, peníze nejsou to jediné, co mu pomáhá. Pro jeho zotavování 
důležitá i sociální interakce s okolím.  

Liborův nápad byl 
jednoduchý. Naložit Hynečka 
do speciálního vozíčku a pod 
křídly organizace Running 
With Those That Can’t s ním 
odběhnout alespoň kus 
závodu. Tím Hynečkovi 
zprostředkovat atmosféru 
závodu, zároveň ale na jeho 
příběh upozornit i ostatní 
běžce.  

Onu první dubnovou sobotu se sešlo na startu deset běžců, připravených 
roztočit kola Hynečkova vozíčku a pro řadu z nás to byl zážitek, který 
změnil nejen náš běžecký život.  

Krátce po pražském maratonu se opět potkala mírně obměněná skupinka 
běžců a odběhla s Hynečkem tentokrát už celý půlmaraton v Karlových 
Varech. Jaký má na něj tohle všechno vliv asi nejlépe vypoví zpráva od 
jeho maminky, kterou krátce po tomto závodě zaslala našemu trenérovi. 

Ahoj Miloši, je to zázrak, anebo léčba šokem. Hynďa je po půlmaratonu 
ve Varech úplně jinej kluk. Kdo s ním pracuje, je hrozně překvapený.
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Nejsme oficiálním sportovním týmem, nemáme žádnou registraci, 
nemáme pevnou soupisku pro závody. Jsme různorodá skupina běžkyň 
a běžců několika věkových kategorií, kteří jsou však stejně naladěni, 
mají rádi legraci, rádi sportují a chtějí pomoci dobré věci. 

Běžím, tedy jedu 
“Běžím, tedy jedu” je naše druhé dítě. Facebookovou stránku s tímto 
názvem jsme založili v dubnu 2018 s cílem vybrat peníze na speciální 
křeslo pro Hynečka. Princip je jednoduchý. Vyzýváme na stránce ostatní 
běžce, cyklisty, inline bruslaře, chodce či koloběžkáře, aby měřili své 
sportovní výkony, na konci měsíce součet kilometrů vynásobili nějakou 
částkou za kilometr, a uvedený obnos zaslali na transparentní účet. 
Sami se samozřejmě aktivně účastníme. 

Od založení stránky se nám povedlo získat více než 500 fanoušků a na 
transparentním účtu vybrat do konce září více než 42.000 Kč. 

S fanoušky stránky také sdílíme jak zážitky ze závodů, kterých se 
účastníme, tak i informace o Hynečkovi a pokrocích v jeho zotavování. 

Proč chceme běžet 
Již letos se nám povedlo zaregistrovat na Vltava Run a díky vstřícnosti 
organizátorů jsme mohli rozšířit povědomí o Hynečkově příběhu mezi 
ostatní běžce. Dostali jsme také výjimku z pravidel a mohli tak poslední 
úsek odběhnout s Hynečkem, což je pro nás asi ta největší odměna. Za 
to vám ještě jednou děkujeme. 

Rádi bychom si tak v příštím roce znovu užili skvělou atmosféru 
závodu Vltava Run a pokud to bude jen trochu možné, opět se 
proběhli s Hynečkem na posledním úseku a přidali další zážitek a 
medaili do jeho i naší sbírky.  

Děkujeme!
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