
BARVÁM NEUTEČEŠ 2016 

             3. ročník  

 

 

www.barvamneuteces.cz 

 
www.facebook.com/barvamneuteces 

Barevné šílenství v Česku vrcholí! 

 

 
(Praha, 21. 5. 2016) – Dnes se v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice uskutečnil 

v pořadí třetí a zároveň finální letošní běh Barvám Neutečeš. Běhu se za krásného 

slunečného počasí zúčastnilo rekordních více než 5500 účastníků. Obrovský úspěch měl 

charitativní přesah celé akce - v rámci běhů se podařilo získat neuvěřitelných 700 tisíc 

korun na Linku bezpečí. Nyní se Barvám Neutečeš přesouvá k našim sousedům na 

Slovensko, kde se první společný barevný výhoz uskuteční 28.5. v Košicích. 
 

Barevný seriál se kromě Prahy konal také v Olomouci a letos poprvé v Českých Budějovicích. 

Celkem se tak běhů Barvám neutečeš zúčastnilo 12,5 tisíce nadšenců. K dalšímu výčtu čísel 

patří spotřeba barev, která padla ve všech třech městech, kde se běh pořádal. Celkové 

množství použité barvy se vyšplhalo na téměř 5 tun. 

 

„Letos jsme si dali za cíl výrazně zvýšit charitativní přínos běhů Barvám neutečeš. Stejně jako 

v předchozích ročnících byla vybrána k podpoře Linka bezpečí, největší a nejdéle fungující 

krizová linka pro děti a mladé lidi. Výběr nebyl náhodný - Linka bezpečí se svými 100 

pracovníky, kteří na telefonních linkách nepřetržitě pomáhají dětem po celý rok 24 hodin 

denně, sídlí přímo v areálu PNB Bohnice, kde se také dnes pražský běh Barvám neutečeš 

konal.“ řekl Antonín Pospíchal z pořadatelské agentury BP Action. 

 

Hlavním charitativním partnerem se stala Nadace O2, která garantovala poskytnout 50,- Kč 

Lince bezpečí za každého běžce. Díky letošnímu rekordnímu počtu 12 500 účastníků bylo 

vybráno pro Linku Bezpečí od Nadace O2 fantastických 635 000 Kč. Organizátoři akce se 

navíc rozhodli věnovat Lince bezpečí výtěžek z prodeje oranžové barvy, která je hlavní 

barvou Linky bezpečí, a navýšili tak celkovou částku o dalších 65 tisíc Kč.  

 

Pražského běhu se zúčastnily také známé osobnosti. Vedle moderátorky celé akce, Terezy 

Tobiášové a zpěváka Pavla Callty, jmenujme například Anetu Christovovou, Martina 

Čermáka, Mirka Šimůnka a Lindu Finkovou, kteří propůjčili běhu Barvám Neutečeš i svou 

tvář. 

 

Při rozdávání radosti se nezapomnělo ani na děti z dětských domovů, které si také užily svůj 

nejbarevnější den. Přivítali jsme běžce z DD v Kralupech, Dolních Počernic a DD 

v Klánovicích.  

 

Série běhů Barvám neutečeš se snaží neustále rozšiřovat a zlepšovat. V tomto roce se tedy 

přidalo další místo, kde se běh pořádal. Bylo nám ctí navštívit univerzitní město České 

Budějovice a poskytnout tamním obyvatelům a blízkému okolí jejich nejbarevnější den roku. 

Obyvatelé běh přijali s nadšením a již nyní se těší na další ročník.  
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Více informací k běhu samotnému je dostupných na www.barvamneuteces.cz. 
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