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3. Dobročinný běh kolem Jordánu pro hospic Jordán je minulostí 
 
 
„Musel jsem běžet naplno, protože i vy děláte svou práci naplno, s největším nasazením…“ 

Ondřej Chudý, vítěz 3. ročníku Dobročinného běhu kolem Jordánu pro hospic Jordán 
 

 
V neděli se na atletickém Stadionu Míru v Táboře a kolem vodní nádrže Jordán opět, již potřetí, 
běhalo na podporu táborského Domácího hospice Jordán. Dobročinný běh organizuje domácí hospic 
za velké a bezplatné pomoci členů oddílu Atletika Tábor. Na přípravě a zajištění běhu se podílelo  
64 dobrovolníků. Díky jejich nezištné práci mohlo na trať kolem Jordánu vyběhnout 291 běžců  
a běžkyň z přihlášených 313.  Na startu běhu byli také běžci a běžkyně firem KALAS Sportswear, 
s.r.o. Tábor, SILON s.r.o. Planá nad Lužnicí, Rej s.r.o. Planá nad Lužnicí, Brisk Tábor a.s., Finep.cz, 
Projekt 4 sport, Hypermarket Tesco Příbram, Efaflex Olší. Stejně jako běžci na 5,5 km dostali v cíli 
medaili i běžci Symbolických běhů na 100 metrů, kterých letos běželo 97. Medaile, startovní čísla  
a sušenky pro běžce darovaly firmy Efaflex, KALAS Sportswear, s.r.o. a Rej s.r.o. 
 
Běh kolem Jordánu pro hospic Jordán vyhrál Ondřej Chudý s časem 0:20:09. Mezi ženami zazářila 
Eliška Říhová, která s časem 0:22:13 byla čtvrtá v celkovém pořadí.  Ceny pro vítěze věnoval Český 
rozhlas České Budějovice, Vojenská zdravotní pojišťovna, Penzion Na Pláži Přední Výtoň, SILON 
s.r.o., Nadační fond Avast, GemMedical a Farma u Drhovských. 
 
Součástí Běhu pro hospic byl i Pohár Jihočeských nemocnic, který v letošním roce vyhrál tým 
Nemocnice Tábor. Díky sportovcům z nemocnic a členům Lékařského odborového klubu-Svazu 
českých lékařů byl na trati mnohem vyšší počet zdravotníků, než bývá běžné.  
 
Občerstvení pro diváky zajistil a hospic také podpořil: Stánek na náměstí, Putovní pražírna, Mocca 
café a Pro-víno.cz. 
 
Dobročinný běh se konal pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje Ivany Stráské a starosty města 
Tábora Štěpána Pavlíka. 
 
Díky zájmu veřejnosti a místních firem získal Domácí hospic Jordán necelých dvě stě padesát tisíc 
korun na péči o své pacienty. Děkujeme. 
 
 
 
 
 
 

 
Domácí hospic Jordán v Táboře již devět let umožňuje nevyléčitelně nemocným lidem dožít svůj život 
doma mezi svými blízkými. 
Multidisciplinární tým – lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, pečovatelky, psychoterapeut, 
psychiatr a duchovní nejen pečují o pacienty, ale i pomáhají a podporují pečující rodiny. Rodinám 
pacientů pomáhají i překonat období zármutku po úmrtí jejich blízkého. 
 


