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Ultramaratonec René Kujan 
během přes sedm pohoří prošlapává cestu na vrchol těm, kteří běhat nemohou. 
Přidejte se. Podporou tréninkového pracoviště Hvězdný bazar, pomůžete vozíčkářům 
„postavit se na vlastní nohy“. 

5. červen 2016            Plechý (1378m)           ŠUMAVA 
11. červen 2016            Klínovec (1244m)      KRUŠNÉ HORY 
18. červen 2016            Sněžka (1602m)    KRKONOŠE
21. červen 2016           Kralický Sněžník (1423m)  KRALICKÝ SNĚŽNÍK
22. červen 2016           Smrk (1125m)    BESKYDY
22. červen 2016             Praděd (1492m)    RYCHLEBSKÉ HORY
26. červen 2016           Lysá hora (1323m)    BESKYDY

Připojte se k Renému třeba jen na několik symbolických kilometrů | zaběhejte si | projděte se | 
zastavte se na některém z vrcholů | podpořte vozíčkáře na místě nebo on-line na www.czepa.cz.

Děkujeme za podporu: Správě NP Šumava, obci Boží dar, Správě Krkonošského národního parku, Bezručově chatě
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Ultramaratonec René Kujan 
během přes sedm pohoří prošlapává cestu na vrchol těm, kteří běhat nemohou. 
Přidejte se. Podporou tréninkového pracoviště Hvězdný bazar, pomůžete vozíčkářům 
„postavit se na vlastní nohy“. 

START běhu v 11 hodin od Plešného jezera s výběhem na vrchol Plechý

Připojte se k Renému třeba jen na několik symbolických kilometrů | zaběhejte si | projděte se | 
zastavte se na některém z vrcholů | podpořte vozíčkáře na místě nebo on-line na www.czepa.cz

5. červen 2016 | Plechý (1 378 m) | Šumava

Za podporu děkujeme Správě Národního parku Šumava
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Ultramaratonec René Kujan 
během přes sedm pohoří prošlapává cestu na vrchol těm, kteří běhat nemohou. 
Přidejte se. Podporou tréninkového pracoviště Hvězdný bazar, pomůžete vozíčkářům 
„postavit se na vlastní nohy“. 

Špindlerova chata | 10.00 hodin | společný výběh na Sněžku  
(přes Luční boudu, kde se mohou připojit další zájemci)

Připojte se k Renému třeba jen na několik symbolických kilometrů | zaběhejte si | projděte se | 
zastavte se na některém z vrcholů | podpořte vozíčkáře na místě nebo on-line na www.czepa.cz

18. červen 2016 | Sněžka (1 602 m) | KRKONOŠE

Za podporu děkujeme Správě Krkonošského národního parku
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Ultramaratonec René Kujan 
během přes sedm pohoří prošlapává cestu na vrchol těm, kteří běhat nemohou. 
Přidejte se. Podporou tréninkového pracoviště Hvězdný bazar, pomůžete vozíčkářům 
„postavit se na vlastní nohy“. 

Karlovy Vary v 9.00 hodin | Ostrov | Jáchymov | Boží dar ve 14 hodin  
pro zájemce společný výběh na Klínovec

Připojte se k Renému třeba jen na několik symbolických kilometrů | zaběhejte si | projděte se | 
zastavte se na některém z vrcholů | podpořte vozíčkáře na místě nebo on-line na www.czepa.cz

11. červen 2016 | Klínovec (1 244 m) | KRUŠNÉ HORY

Za podporu děkujeme obci Boží dar
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Ultramaratonec René Kujan 
během přes sedm pohoří prošlapává cestu na vrchol těm, kteří běhat nemohou. 
Přidejte se. Podporou tréninkového pracoviště Hvězdný bazar, pomůžete vozíčkářům 
„postavit se na vlastní nohy“. 

 Pro zájemce společný výběh na Lysou horu z Frýdku-Místku v 11 hodin  
|  cíl celé trasy na Lysé hoře | potvrzení rekordu | 

Připojte se k Renému třeba jen na několik symbolických kilometrů | zaběhejte si | projděte se | 
zastavte se na některém z vrcholů | podpořte vozíčkáře na místě nebo on-line na www.czepa.cz

26. červen 2016 | Lysá hora (1 323 m) | BESKYDY

Za podporu děkujeme Bezručově chatě


