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Vychází první číslo Newsletteru 
Pro Sport Activities

Vážení přátelé, právě pročítáte první číslo Newslet-
teru  Pro  Sport  Activities.  Touto  formou  bychom 
Vás rádi seznamovali s novinkami týkajícími se zá-
vodů, které pořádáme, a děním uvnitř  agentury. 
Zároveň Vás tímto chceme upozornit na blížící se 
závody. Protože nikdo z nás není žurnalista, nená-
rokujeme si  vysokou novinářskou kvalitu článků. 
Jde  nám především  o  Vaši  informovanost.  Proto 
doufám, že oceníte tuto naši novou aktivitu a rádi 
si budete číst naším občasníkem. 

Zveme Vás na blížící se závody:
● Chlum třikrát jinak
● Městský běh Horažďovice
● Mattoni ½Maraton České Budějovice

Pozvánka na Chlum třikrát jinak
Chceme pozvat všechny běžce, kteří rádi absolvují 
trochu  neobvyklé  závody.  Takovým  závodem  je 
Chlum třikrát  jinak,  kombinace 3  různých dílčích 
běhů odehrávajících se na svahu plzeňského kopce 
Chlum. Běžce čeká postupně běh do vrchu po asfa-
ltu s hromadným startem, výběh prudké stráně in-
tervalově a na závěr výběh schodů rozhledny. Na 
vrcholu  Chlumu  je  kromě  návštěvy  rozhledny  i 
možnost opečení buřtů a je zde i malé dětské hři-
ště. Závod se bude konat již v sobotu 1. června. 
Prezentace proběhne od 8.00 hod do 9.00 hod ve 
14. ZŠ Zábělská v Plzni na Doubravce. Start první 
disciplíny je v 9.30 hod. Více informací se dozvíte 
na  našich  stránkách  http://www.pro-
sport.cz/informace-1/.

Pozvánka na Městský běh Horažďovice
V sobotu 15. června se uskuteční 9. ročník Měst-
ského běhu Horažďovice. Jedná se o tradiční měst-
ský  běh historickým centrem Horažďovic  o délce 
10  km.  Prezentace  závodu  proběhne  ve  spor-
tovním areálu Na Lipkách od 9.00 hod do 10.30 
hod. Součástí závodu budou dětské běhy a závod 
firemních štafet. Hlavní závod startuje v 11.00 hod 
na Mírovém náměstí.  Tento závod je zařazen do 
seriálu O běžce Klatovska a je součástí  Business 
Run Charity. Tímto zveme všechny běžce na tento 
zajímavý závod. Více informací se dozvíte na na-
šich stránkách http://www.pro-sport.cz/informace-
5/.

Pozvánka na Mattoni  1/2Maraton České 
Budějovice
8.  června  2013 se od 19.00 hod poběží  Mattoni 
1/2Maraton  České  Budějovice,  další  ze  závodů 

série  RunCzech.  Start  i  cíl  na  náměstí  Přemysla 
Otakara II.  slibují  krásnou diváckou kulisu. Svěží 
pasáže okolo Malše a Vltavy dodají závodníkům v 
červnovém  večeru  sil  do  dalších  kilometrů.  Do-
provodnými závody budou štafety, 2Run (10+11) 
běh a dm Rodinný běh na 3 km. Více informací se 
dozvíte na www.runczech.com.

Noví partneři Hervis Plzeňského 
půlmaratonu
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň  

Novým partnerem Hervis Plzeňského půlmaratonu 
se  stal  Výzkumný  a  zkušební  ústav  Plzeň  s.r.o. 
VZÚ  Plzeň  se  věnuje  výzkumu,  vývoji  a  akredi-
tovanému zkušebnictví. Mezi nejdůležitější činnosti 
společnosti patří: Výzkum a zkoušky zaměřené na 
zvyšování provozní spolehlivosti a životnosti ener-
getických zařízení – vibrační diagnostika, snižování 
hlučnosti, materiálové zkoušky, atd. Komplexní ře-
šení  problémů spojených s  provozním zatížením, 
spolehlivostí a životností silničních a kolejových vo-
zidel – počítačové simulace, zkoušky na zkušebně, 
měření v provozu. Akreditované zkoušky a měření 
pro  široký  okruh  zákazníků.  Výpočty  v  oblasti 
pevnosti, dynamiky, únavového poškození, defor-
mační odolnosti, aerodynamiky a termomechaniky. 
Výzkum a vývoj žárových nástřiků pro prvovýrobu 
i renovaci včetně jejich průmyslových aplikací. Více 
informací o novém partnerovi najdete na stránkách 
www.vzuplzen.cz.

Gühring
Společnost  GÜHRING s.r.o.  je  součástí  koncernu 
Gühring o.H.G., který je díky své více než stoleté 
tradici vnímán jako světová jednička v oblasti pro-
dukce  špičkových řezných nástrojů a upínačů pro 
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průmyslové  obrábění.  Špičkové  profesionální  ná-
stroje pro nejnáročnější úkoly průmyslového obrá-
bění  –  vrtáky,  výstružníky,  frézy, frézovací  ná-
stroje, závitovací nástroje – odtud směřují k reno-
movaným výrobcům automobilového průmyslu, le-
tecké techniky i k výrobcům nástrojů. Jako jedni z 
mála  v  České  republice  poskytuje  společnost 
Gühring  komplexní  servis  řezných  nástrojů. 
Společnost se může také pochlubit špičkově vyba-
veným  projektovým  oddělením,  které  dovede 
navrhnout konstrukce nástrojů na obrábění a vyře-
ší kompletní obrábění strojních součástí. Více infor-
mací najdete na www.guehring.cz.

Okolo Plzeňského půlmaratonu
Ocenění pro Hervis Plzeňský půlmaraton 
2012
Nadace 700 let města Plzně ocenila loňský ročník 
Hervis Plzeňského půlmaratonu jako nejlepší spor-
tovní akci podporovanou touto nadací. Cenu jsme 
obdrželi  na  slavnostním plese,  který  proběhl  15. 
února  2013 v  Měšťanské  Besedě.  Poté,  co  jsme 
získali  ocenění pro Plzeňský půlmaraton 2010 za 
nejlepší sportovní akci roku v Plzni, je to již druhé 
ocenění,  které  jsme  za  uplynulých  pět  ročníků 
Plzeňského půlmaratonu obdrželi.

Závod firemních štafet
Z předešlých  ročníků  Plzeňského  půlmaratonu  si 
běžci již zvykli, že součástí programu byl i Rodinný 
běh na 1,8 km a doprovodný závod koloběžek. V 
letošním  roce  přibude  do  programu  závod  fi-
remních štafet. Účastníky štafety jsou vždy 3 běžci 
(muži,  ženy,  nebo  mix)  zaměstnaní  u  jedné  or-
ganizace.  Každý  běžec  běží  1  okruh,  který  je 
shodný s trasou Hervis Plzeňského půlmaratonu a 
měří 7 km. Závod firemních štafet je zařazen do 
projektu  Business  Run  Charity.  Více  informací  o 
projektu  se  dozvíte  na  stránkách  www.asociacefi-
remnichsportu.cz.

David Huf na startu Plzeňského půlmara-
tonu
Svoji účast na Hervis Plzeňském půlmaratonu po-
tvrdil David Huf, mistr světa a trojnásobný mistr 
Evropy ve sportovním aerobiku. David Huf v sou-
časnosti působí jako fitness trenér a je odborníkem 

na zdravý životní styl. Cvičení a zdravý životní styl 
propagoval  v  několika televizních pořadech,  nyní 
jej můžeme vidět v pořadu o běhání Tempo. Je za-
kladatelem projektů 2beFit.cz a BudFitSeniore.cz. 
Zároveň  je  velkým  příznivcem  běhu.  Začátkem 
dubna měl svoji půlmaratonskou premiéru, Hervis 
1/2Marathon  Praha  zaběhl  ve  slušném  čase 
1:37:42.

Okolo Poháru mládeže
Pohár mládeže je ve své polovině
Pohár  mládeže  Plzeňského  kraje  v  přespolním 
běhu 2013 se překlopil do druhé poloviny a nyní 
jej čeká víc jak čtyřměsíční pauza. Během března a 
dubna se uskutečnily závody ve Střelských Hošti-
cích, Tachově, Plzni-Radčicích, Bělé nad Radbuzou 
a Plzni-Liticích. Jak se stalo již zvykem, neustále se 
zvyšuje zájem o tuto formu soutěžení mezi dětmi. 
Nejlépe  to  dokumentuje  zvyšující  se  účast  dět-
ských běžců. Celkem se pěti závodů zúčastnilo 658 
dětí, což je v průměru 131 běžců na každém závo-
dě a představuje to víc jak 13 běžců v každé ka-
tegorii. Největší  účast  jsme tradičně zaznamenali 
na závodech v Bělé (171) a v Plzni – Liticích (151). 
V některých kategoriích se již zřetelně ukazují fa-
vorité na vítězství. Zcela suverénní je Lukáš Krýsl, 
který vyhrál všech 5 závodů, čtyřech vítězství do-
sáhla Lenka Kučerová, třech vítězství pak Kryštof 
Baxa, Jakub Davidík, Barbara Píchalová, Anna Su-
ráková, Alexandra De Sousa a Barbora Šamberge-
rová.  Průběžnými  vedoucími  závodníky  tak  jsou: 
2004/ 2005 Kryštof Baxa TJ Sokol Plzeň – Petřín a 
Lenka  Kučerová  TJ  Sokol  Plzeň  –  Petřín;  2002/ 
2003 Jakub Davidík TJ Baník Stříbro a Barbara Pí-
chalová ŠAK Přeštice; 2000/ 2001 Matyáš  Janda 
ŠAK Přeštice  a  Anna Suráková  TJ  Sokol  Plzeň – 
Petřín; 1998/ 1999 Lukáš Krýsl ŠAK Přeštice a Ale-
xandra  De  Sousa  Mílaři  Domažlice;  1996/  1997 
Robin Knopf Mílaři Domažlice a Barbora Šamberge-
rová PSK Olymp Praha. V září a v říjnu pokračuje 
Pohár  mládeže  Plzeňského  kraje  v  přespolním 
běhu dalšími čtyřmi závody. Postupně se děti před-
staví  na  závodech  Plzeňský  kardioběh,  Běh 
babylonskými lesy, v Borském parku v Plzni a na 
závěrečné akci v Klatovech, kde zároveň dojde k 
slavnostnímu vyhlášení výsledků celé sezóny.


