
Pusť kačku! Benefiční závod kachen v Českých Budějovicích vydělává chybějící 

peníze na ranou péči 

Každý rok v červnu se po kanále v Českých Budějovicích vydají stovky gumových kachen. Jejich cílem je 

fundraisingově podpořit organizace I MY a APLA Jižní Čechy, které poskytují ranou péči. Před začátkem 

akce si každý z účastníků koupí číslo pro svoji kačku buď přes internet, nebo přímo na místě. Majitelé 

prvních zhruba šedesáti kačen, které doplavou jako první, následně dostanou odměnu. V minulém roce 

mohli vyhrát třeba wellness pobyt nebo vstupenky do divadla. 

Už podeváté se měl v červnu 2020 konat závod Pusť kačku, během kterého gumové kachny překonávají 

kanál v Českých Budějovicích. Do příprav zasáhla pandemie a vše je jinak. Charitativní závod je jiný, můžete 

podpořit kachny v tréninku. Na Facebooku @pustkacku jsou uveřejněny jednotlivé výzvy. Záměrem 

projektu je zábavně a netradičně vydělat chybějící peníze na službu ranou péči jak pro I MY, tak i 

spolupořádající APLA Jižní Čechy, která pomáhá lidem s poruchami autistického spektra.  

Díky závodu mohla například organizace I MY poskytovat během přelomu let 2018–2019 podporu čtyřem 

rodinám po dobu jednoho roku a jedné další po dobu půl roku. „Primárně jsme chtěli vydělat peníze, ale 

zároveň jsme si přáli, aby to bylo vtipnou formou. Inspirovali jsme se v zahraničí, kde jsou závody kačen 

běžnou beneficí. V první roce pro nás tento závod pořádal jeden manželský pár z Budějovic, který nás chtěl 

podpořit. My jsme to následně převzali, protože je organizačně opravdu hodně náročné,“ přibližuje 

Csirková. 

Podle ní je o závod každý rok větší zájem, pravidelně na něj chodí zhruba 1000 lidí a na místě se vždy prodá 

ještě asi 500 kachen. „Závod je zároveň něco jako dětský den – máme i bohatý doprovodný program: 

divadla, lezeckou stěnu, skákací hrady a podobně, snad se za rok k této podobě vrátíme,“ vypráví Csirková.  

Článek je součástí projektu Neziskovky: Co děláme s penězi. Tento projekt vznikl za podpory Nadace ČEZ. 

 

 


