
Newsletter P.S.A. 2014/ 2
Druhé  číslo  Newsletteru  Pro 
Sport Activities v roce 2014
Vážení přátelé, s blížícím se koncem roku nastává 
období rekapitulací. Také my bychom rádi zhodno-
tili sezónu 2014, jaká byla, co se nám povedlo a co 
lze ještě zlepšit. Je to také období, kdy začínáme 
plánovat příští sezónu. Proto bychom Vám zde rádi 
nabídli  seznam akcí pořádaných Pro Sport Activi-
ties v roce 2015 a jejich stručné představení. A do 
třetice  je  toto období časem Vánoc a příprav na 
ně. Můžeme Vám pomoci s výběrem dárku z naše-
ho fanshopu nebo pro Vás připravíme dárkový cer-
tifikát na vybraný závod.

Vánoční dárek od P.S.A.
Potěšte své blízké vánočním dárkem od Pro Sport 
Activities. Darujte startovné na jakýkoliv náš závo-
dě a připravíme Vám dárkový certifikát vystavený 
na jméno obdarovaného. Nebo vyberte dárek v na-
šem nově otevřeném fanshopu. Odkaz na něj naj-
dete na našich stránkách www.pro-sport.cz v levé 
liště. Nabízíme kvalitní trika z předešlých 4 ročníků 
Plzeňského půlmaratonu, trika z Rozhledem v po-
hybu nebo MTB tour Mariánské Lázně, cyklistický 
dres  Pro  Sport  Activities  a  další  předměty  mer-
chandisingu. 

Rok 2014 s P.S.A.
Rok 2014 byl pro nás v mnohém přelomový. Maji-
tel agentury, Roman Sladký, se rozhodl plně vě-
novat  organizování  akcí  a odešel  ze  zaměstnání. 
Přibyly nové závody a jeden nový seriál.  Celkem 
jsme zorganizovali 10 závodů, nově 5 z nich: Háj 
třikrát  jinak,  Bohušův vrch třikrát  jinak,  Krkavec 
třikrát jinak, Hamelika třikrát jinak a Běh Plzeňské 
teplárenské kolem Boleveckých rybníků. Navíc do-
šlo k přemístění Plzeňského půlmaratonu ze Sadů 
5. května na Borská Pole. Zde jsme měli nové zá-
zemí i novou trať. Jako vše nové, tak i plánování a 
příprava těchto akcí byly náročné a prověřily naši 
připravenost. 

Víme,  že  ne  vždy  bylo  vše  na  100%  a  je  zde 
prostor co zlepšovat. Radost máme z úspěšné or-
ganizace  prvního  ročníku  Běhu  Plzeňské  teplá-
renské  kolem Boleveckých  rybníků.  V  rámci  do-
provodného programu tohoto běhu mohli běžci vy-
užít některou ze 14 nabízených atrakcí. Závod se 
odehrál v krásném prostředí rekreační oblasti Plz-
ně.  Závodníci  si  pochvalovali  hezké tratě.  Po or-
ganizační stránce vládne spokojenost s ČEZ Plzeň-
ským půlmaratonem i se závody seriálu Rozhledny 
v pohybu. Ta naopak trochu zaskřípala  při  Mari-
enbad Kur&Spa Hotels MTB tour. Mrzí nás menší 
účast  než  jsme předpokládali  u  Městského  běhu 
Horažďovice a především Plzeňského půlmaratonu. 
Také  u  některých  závodů  Rozhleden  v  pohybu 
jsme očekávali více běžců na startu. Tento seriál je 
hodně specifický a pro svoji náročnost se ne kaž-
dému běžci zamlouvá. Ale již při prvním ročníku se 
vyprofilovala skupina běžců, kteří jsou jím nadšeni, 
a kteří objížděli všechny závody seriálu.

Co nového v roce 2015?
V příštím roce  budeme organizovat  minimálně  9 
akcí. Z kalendáře akcí jsme vypustili náš nejstarší 
závod - Městský běh Horažďovice,  který - i  přes 
naši velkou snahu - stále nemohl najít větší počet 
účastníků.  Závod  Bohušův  vrch  třikrát  jinak  v 
Plané jsme nahradili závodem Diana třikrát jinak v 
Karlových Varech. O tomto novém běhu se zmíní-
me více na jiném místě Newsletteru. Bohužel nový 
závod, na který se všichni těšili, Půlmaraton Český 
Krumlov, se neuskuteční. Rada města na svém za-
sedání  rozhodla  projekt  nepodpořit.  Důvodem 
tohoto  rozhodnutí  byla  obava,  že  by  závod  nad 
míru obtěžoval  turisty.  Mrzí  nás to o to více,  že 
předchozí  rada  města  dala  projektu  zelenou.  Na 
základě jejího rozhodnutí  započaly přípravy s or-
ganizací a informovali jsme Vás o akci. Věřili jsme, 
že tento projekt měl potenciál  stát se úspěšným 
závodem. Tímto se omlouvám všem, kteří si závod 
vyhlídli a těšili se na něj. Místo půlmaratonu v Čes-
kém Krumlově chceme připravit na příští rok jiný, 
zajímavý závod. Máme rozjednané nové akce a vě-
řím,  že  v  brzké  době  Vás  budeme  moci  o  nich 
informovat.  V jednání je organizace dalších akcí - 
sportovní dny s Canardem v Borském parku pro ši-
rokou veřejnost, noční běh v Plzni či pivní míle. O 
tom,  zda-li  se  budou  tyto  projekty  realizovat  v 
roce 2015 se rozhodne v nejbližší době.

Záštita  ministra  školství  mládeže  a 
tělovýchovy
Záštitu nad Plzeňským půlmaratonem  převzal mi-
nistr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chlá-
dek.   Generace  čtyřicátníků  a  starších  si  budou 
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možná  Marcela  pamatovat  jako  běžce.  Bydlel  v 
Kynšperku nad Ohří a vídávali jsme jej na bězích v 
západních Čechách i na Rakovnicku.

Plzeňský půlmaraton 

V roce 2015 projde Plzeňský půlmaraton několika 
zásadními změnami, které jak doufáme budou ku 
prospěchu akce. První velkou změnou je přesunutí 
termínu o týden později na 10. 10. 2015. Tím se 
vyhneme  termínové  kolizi  s  Run  Tour  Praha  a 
umožníme  tak  start  i  dalším  běžcům z  Prahy  a 
okolí. Další změnou je zásadní snížení startovného 
na 350,- (450,-/ 550,-) Kč. Této znatelné redukce 
ceny jsme dosáhli především tím, že v ceně star-
tovného nejsou automaticky dodávána účastnická 
trika. Ta si zájemci mohou objednat zvlášť. Na zá-
kladě ohlasů některých účastníků letošního ročníku 
chceme  vrátit  Plzeňský  půlmaraton  do  centra 
města. Uvažujeme o startu na náměstí Republiky 
nebo v Kopeckého sadech. V ideálním případě tra-
sa  povede  v  okolí  náměstí  a  v  blízkých  sadech. 
Zda-li se nám podaří tyto vize uskutečnit bude zá-
ležet na jednáních se zástupci města, Policie ČR a 
zástupci  Plzeňských městských dopravních podni-
ků.

Rozhledny v pohybu
Po úspěšné loňské premiéře proběhne v květnu a 
červnu 2015 druhý ročník seriálu  běhů do vrchu 
Rozhledny v pohybu. Koncept jednotlivých závodů 
tohoto seriálu je stejný a vychází z myšlenky spo-
jení sportovní aktivity (běhu) s poznáváním rozhle-
den, nových míst a přírody. Akce se odehrávají v 
okolí  rozhleden,  kde  je  připraven  doprovodný 
program. Po  sportovní  stránce  je  formát  závodu 
opět  stejný.  Ten se skládá ze tří  dílčích  závodů, 
kterými  jsou  kratší  běh  do  vrchu  s  hromadným 
startem,  výběh prudkého svahu  či  sjezdovky  in-
tervalově  a  na  závěr  výběh  schodů  rozhledny. 
Časy ze všech běhů se sčítají do výsledného času. 
Pro děti jsou připraveny závody v okolí rozhleden.

Největší  novinkou nového ročníku bude nový zá-
vod Diana třikrát jinak. Veřím, že se "Diana" bude 
všem líbit. Rozhledna se nachází na krásném místě 
v  zalesněné části  Karlových  Varů.  Se svými 150 
schody  je  nejvyšší  rozhlednou  v  seriálu.  Schody 
jsou dřevěné a po celé délce stejně široké, takže 
běh po nich je příjemnější než na točitých schodiš-
tích. K rozhledně se dá dojít pěšky a nebo vyjet 
lanovkou, která má spodní stanici poblíž Grandho-
telu Pupp. Závodní kancelář budeme mít v histo-
rické restauraci Diana. Poblíž restaurace se nachází 
mini  Zoo a  nově  se  zde  staví  motýlí  dům.  Celý 
prostor  v  okolí  rozhledny  má  svoji  neopakova-
telnou atmosféru. Naopak jsme pro tento rok vy-
pustili  závod Bohušův vrch třikrát  jinak  v Plané. 
Kalendář Rozhleden v pohybu 2015 vypadá násle-
dovně: 17. 5. Háj třikrát jinak, 30. 5. Chlum třikrát 
jinak,  6.  6.  Krkavec  třikrát  jinak,  13.  6.  Diana 
třikrát jinak, 20. 6. Hamelika třikrát jinak.  

Druhou novinkou je to, že pro děti připravíme zá-
vody na okruhu v okolí rozhleden. Výjimkou bude 
jen Diana, kde nebylo možné najít nějakou přija-
telnou trať pro děti,  a tak budou vybíhat schody 
rozhledny. Rozhodli jsme se tak na základě názorů 
rodičů a doufáme proto, že bude tato změna přija-
ta pozitivně. Opět i letos bude možnost zakoupení 
funkčního trika Runmania s motivem seriálu. Své 
zážitky a postřehy nám můžete sdělit i přes face-
book akce. 

Termíny akcí 2015
17. 5. Háj třikrát jinak 
30. 5. Chlum třikrát jinak
6. 6. Krkavec třikrát jinak
13. 6. Diana třikrát jinak
20. 6. Hamelika třikrát jinak
22.8. Marienbad Kur&Spa Hotels MTB tour
29. 8. Běh Plzeňské teplárenské kolem Bo-
leveckých rybníků
13. 9. Plzeňský kardioběh 
10. 10. Plzeňský půlmaraton. 
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