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DOBROČINNÝ BĚH KRUMLOVSKÁ 11 
I LETOS PŘILÁKAL DESÍTKY BĚŽCŮ 

I RODIN S DĚTMI 
 
 
Letošní Svatomartinský dobročinný běh K11 se konal kvůli přetrvávající epidemii koronaviru 

velmi netradičně. Od 7. do 29. listopadu byla tradiční trasa v okolí Křížové hory vyznačena a 

otevřená všem zájemcům. K získání medaile bylo potřeba jediné - zaslat důkaz v podobě 

fotky z běžecké aplikace. Rodiny s dětmi mohly trať v krásné přírodě ujít pěšky. 

 

Na trať se v listopadu vydaly desítky nadšených běžců i rodin 

s dětmi 

„Jsme nadšeni, že se na trať vydalo tolik běžců i rodin s dětmi. Víme, 

že jen část z nich nám zaslala fotografie či sken běžecké aplikace. Ale 

i těch bylo přes sedm desítek. Další řada účastníků nám zaslala třeba 

jen milý vzkaz z trati“, sděluje Tomáš Zunt, ředitel obecně prospěšné 

společnosti, která dobročinnou sportovní akci organizuje.  „A radost 

nám udělali i běžci, kteří se po doběhu vykoupali, i těch bylo víc, než 

jsme předpokládali,“  připomíná Tomáš Zunt obvyklou koupelovou 

součást svatomartinské sportovně-společenské akce 

v hornobránském rybníku. „Letos se akce musela uskutečnit jinak a 

běžci se na trať vydávali individuálně, přesto si mnozí nenechali tuto 

tradici ujít a zaslali nám i fotografie z osvěžující listopadové koupele“.   

 

Fotografie zachycuje letošní nejrychlejší běžce (Klára a Miloš Ferenczi) 
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Dobrovolné startovné přineslo 19 tisíc korun na podporu Osobní asistence 

Stejně jako minulý rok byla K11 zaměřena na podporu Osobní asistence, která se v regionu stará o 

desítky dětí se zdravotním postižením a seniory, kteří se neobejdou bez pomoci druhých. Dary běžců 

z dobrovolného startovného ve prospěch Osobní asistence činí letos 19.048 Kč. „Vybraná částka 

umožní zajistit navíc téměř 50 hodin Osobní asistence dětem či seniorům, kteří se bez odborné 

asistenční podpory neobejdou“, děkuje Tomáš Zunt za pořadatele K11 všem dárcům. 

 

Odměny si účastníci mohou vyzvednout v Rodinném centru Krumlík  

Všichni účastníci letošní K11, kteří do 29. listopadu poslali důkaz o svém výkonu v podobě aplikace, 

obdrží medaile. Nejrychlejších 6 běžců, kteří se navíc vykoupali, získá i poukaz na 50% slevu na 

startovné a svatomartinské posezení pro ročník 2021, dalších 8 nejrychlejších běžců poukaz na 50% 

slevu na startovné. Děti obdrží za své výkony i diplom a malou pozornost. Autoři nejlepší rodinné 

fotografie pak i dětské nákrčníky K11 pro své ratolesti.   

„Odměny je možné si osobně vyzvednout v Rodinném centru Krumlík (Urbinská 184, Český Krumlov) od 

úterý 8. do 23. prosince 2020, každý všední den v časech od 7.30 – 10.00 a od 14.00 – 16.00 hodin, 

případně se můžeme domluvit s oceněnými individuálně na e-mailu: info@krumlovska.cz“, upřesňuje 

možnosti pro předání odměn Magdaléna Zronková z pořádající organizace ICOS Český Krumlov.  

Výsledky jsou dostupné na webu Krumlovska11: www.krumlovska11.cz. 

 

Příští ročník je naplánován na neděli 7. listopadu 

„Děkujeme také městu a starostovi Města Český Krumlov Daliboru Cardovi za záštitu a podporu akce, 

stejně tak celé řadě dalších partnerů a dobrovolných spolupracovníků, kteří nám s organizací akce 

pravidelně pomáhají. A těšíme se na příští ročník K11, který opět, jak věříme, bude již v plné parádě se 

spoustou sportovních i společenských zážitků, s atrakcemi pro děti, svatomartinským posezením, 

společnou koupelí a společným během“, těší se na další ročník K11, který by měl proběhnout 7.11., 

Tomáš Zunt z obecně prospěšné společnosti ICOS Český Krumlov.     

 

 
Kontakt:  
Magdalena Zronková 
ICOS Český Krumlov, organizace K11 
tel.: 605 215 882 
mail: zronkova@latran.cz 
www.krumlovska11.cz 
 

 


