
 

 
 

v sobotu 8. 10. 2022 od 13 hod se uskuteční 
V. ročník běhu pro celou rodinu  

Hotel GLOBUS - Gregorova 2115/10, Praha 4 (za hotelem) 
 

Milí přátelé, sportovci i naši příznivci!  
 
Srdečně Vás zveme na letošní ročník běžeckého Memoriálu, který jsme se letos rozhodli 
uspořádat formou přátelského setkání.  
 
Současná ekonomická situace nám nepřeje, proto jsme pořádání organizovaného závodu, včetně 
cen a časomíry, změnili na prosté, přátelské setkání našich příznivců. Doražte na naše tradiční 
místo a proběhněte se s námi v tréninkovém tempu, čistě pro radost z pohybu a podporu dobré 
věci. Běh bude bez organizace i časomíry, bez registrace.  
 
Proběhneme či projdeme si tradiční trasu 4,2 km a pro nejmenší bude připraven minizávod.  
 
Uvítáme, budete-li mít oblečená trička z minulých ročníků. Pro ty z Vás, kteří svá trička ještě 
nemají, jich bude několik z předešlých let připraveno.  
 
Samozřejmě nebude chybět sbírková pokladnička pro příspěvky paní Andree Konopkové.  Její 
příběh naleznete na konci této pozvánky. Jako již každoročně, přispět můžete i bez osobní účasti, 
a to příspěvkem na sbírkový účet: 2101599824/2010. 
 
Každopádně, i když letos netradičně, velmi rádi Vás, Vaše děti, rodinu i známé potkáme. Pokud 
nám bude počasí přát, můžete se těšit na příjemné odpoledne v kruhu milých lidí. 
 
 
 

                                           
42 Nadační fond 
Ing. Marina Markvartová             
Ing. Lucia Živorová 
 
 



 

 
 

 
 
Letošní ročník Memoriálu RST 2021 je zaměřen na pomoc Andree Konopkové 
 
Zde je její krátký příběh: 
 
Jsem zdravotně hendikepovaná od svých 7 let. Jsem v invalidním důchodu již 28 let, který je tak nízký, že bohužel 
nepokryje základní potřeby… Přivydělat si z důvodu mého nepříznivého zdravotního stavu (stále z důvodu dušnosti 
musím inhalovat na ventilačním přístroji od plicního lékaře, protahovat klouby a bohužel z důvodu polyvalentní 
alergie každodenně trpím střevními potíži) nemohu. Jsem tedy odkázána jen na výši svého invalidního důchodu.  
 
Trpím CHOPN IV, mám odumřelý plicní lalok, soustavné bolesti nosných i těch nejmenších kloubů, lymfedem horní 
a dolní části těla, chondropatie IV. stupně, intoleranci laktózy, polyvalentní potravinovou alergii kdy ani sami lékaři 
neví, co mám jíst přitom strava ovlivňuje zánětlivost v těle. Mám proto stálé průjmy pokud se mi alergie zkříží. 
 
Stále užívám kortikoidy a také z důvodu odumřelého plicního laloku antibiotika - nesmím chytit žádný respirační 
infekt, což je v době pandemie covid 19 velmi obtížné. 
 
Každý pohyb je pro mne utrpením. Zadýchávám se, bolesti kloubů jsou nesnesitelné v klidu v nočních hodinách 
natož během jakéhokoliv pohybu. Byl mi již předepsán invalidní vozík pro mé ataky záněty kloubů, kdy mám 
omezenou pohyblivost. 
Musím soustavně rehabilitovat, aby se již tak vážný zdravotní stav nadále nezhoršoval. Bohužel mým jediným 
dopravním prostředkem, kterým se mohu dopravit k lékaři, je auto. 
Jsem v invalidním důchodu, držitel průkazu ZTP a výše důchodu nepokryje ani náklady na léčbu (léky, doplatky na 
léky a preparáty do očí, které jsou k dostání jen v zahraničí) a náklady na provoz motorového vozidla jakožto mého 
jediného dopravního prostředku, který je pro mne jediný možný vzhledem k mým potížím s klouby - auto.  
Moc Vás prosím o pomoc.  
Můj zdravotní stav se za uplynulé roky nadále rapidně zhoršil a já jsem bezradná.  
Děkuji Vám mockrát za odpověď.  
 
Závěrem bych chtěla mockrát všem poděkovat, pokud se rozhodnete mi darovat byť i jen symbolickou částku. 
 
Život končí posledním výdechem a snad ten přijde co nejpozději. 
  
S nesmírnou úctou a poděkováním za jakoukoliv pomoc 
 
Andrea Konopkova 
 

 

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity? 

Léky, zdravotní pomůcky, doplatky na léky, oční kapky vhodné na mou oční chorobu, které se u 
nás v ČR neprodávají  a dají se sehnat jen v Německu, úhrada životních nákladů, hlavně provoz 
motorového vozidla, který je mým jediným možným dopravním prostředkem k lékařům a na 
rehabilitaci.  


