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První  číslo  Newsletteru  Pro 
Sport Activities v roce 2014
Vážení přátelé, dostává se k Vám letošní první čís-
lo  Newsletteru  Pro  Sport  Activities.  Rok 2014 je 
pro  nás  důležitý,  protože  dochází  k  zásadnímu 
rozšíření  našich aktivit.  Připravili  jsme pro Vás 5 
nových závodů, z nichž 4 jsou zařazeny do nového 
projektu - seriálu běhů nazvaného Rozhledny v po-
hybu. V tomto čísle newsletteru Vám seriál před-
stavíme, pozveme Vás na další závody a představí-
me některé z našich významných partnerů.

Zveme Vás na blížící se závody:
● Rozhledny v pohybu
● Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary
● Mattoni ½Maraton České Budějovice
● Městský běh Horažďovice

Pozvánka na Rozhledny v pohybu
Seriál běhů Rozhledny v pohybu - se ZPMVČR na 
rozhledny  zahrnuje  5  běhů  organizovaných  ve 
stejném  formátu.  Sportovní  stránka  jednotlivých 
akcí  zahrnuje  vždy  krátký  běh  do  vrchu  s  hro-
madným startem,  výběh prudšího  svahu či  sjez-
dovky intervalově a závěrečný výběh schodů roz-
hledny.  Děti  závodí  jen ve výbězích schodů roz-
hledny. Na třech závodech (Háj, Chlum, Krkavec) 
jsme připravili  závody v  běhu s  kočárky.  Spole-
čenská stránka akce zahrnuje bohatý doprovodný 
program, jehož součástí je opékání buřtů, soutěže 
pro děti, moderovaný hudební program, tombola o 
ceny věnované ZPMVČR a tip na výlet. Věříme, že 
účast na akci  bude spojená s příjemně prožitým 
dnem v okolí nejhezčích rozhleden v západních Če-
chách. Termíny jednotlivých závodů jsou:

8. 5. Aš - Háj třikrát jinak

17. 5. Planá - Bohušův vrch třikrát jinak

31. 5. Plzeň - Chlum třikrát jinak

7. 6. Plzeň - Krkavec třikrát jinak

22. 6. Mariánské Lázně - Hamelika třikrát jinak

Umístění v jednotlivých závodech se boduje a za-
počítává do celkové klasifikace. Nejlepší běžci cel-
kové klasifikace budou odměněni poháry a medai-
lemi  na  závěrečném závodě  v  Mariánských  Láz-
ních.

Pozvánka na Mattoni 1/2Maraton Kar-
lovy Vary a Mattoni 1/2Maraton České 
Budějovice
Chceme Vás pozvat  na 2 partnerské akce PIMu. 
Jsou jimi půlmaratony ve dvou krásných městech - 
v Karlových Varech a Českých Budějovicích.

RunCzech běžecká liga pořádá běžecké závody v 
jedněch  z  nejkrásnějších  měst  České  republiky. 
Mezi ně patří rozhodně i Karlovy Vary a České Bu-
dějovice. Hned dva týdny po jubilejním 20. ročníku 
Volkswagen  Maratonu  Praha  se  můžete  proběh-
nout po kolonádě na Mattoni 1/2Maratonu Karlovy 
Vary. V sobotu 24.  května se koná druhý ročník 
tohoto závodu, jehož trasa vás zavede do nejpů-
vabnějších  koutů  lázeňského  města.  
O další dva týdny později zavítáme do metropole 
jižních  Čech na Mattoni 1/2Maraton České Budě-
jovice, který se uskuteční v sobotu 7. června. Zá-
vod  nabízí  nejen  rovinatou  a  rychlou  trať,  která 
přinesla skvělé výsledky v loňských ročnících, ale 
také  úžasnou  scenérii  a  nadšené  diváky.  
Zkombinujte svou vášeň pro běh s cestováním po 
Čechách.  Zaregistrujte  se  co  nejdříve  -  kapacita 
těchto závodů se rychle naplňuje. 

Pozvánka na Městský běh Horažďovice
14. června se uskuteční jubilejní 10. ročník Měst-
ského běhu Horažďovice, závodu na 10 km v histo-
rickém centru města. Tato akce bude doprovázená 
zajímavým kulturním  programem,  jehož  součástí 
bude i koncert skupiny Exil a který se bude ode-
hrávat  na  Mírovém  náměstí.  Každý  účastník 
dostane drobný pamětní dárek.
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Představujeme  partnery  ČEZ 
Plzeňského půlmaratonu
ČEZ
Po  třech  letech,  kdy  byl  titulárním  partnerem 
Plzeňského  půlmaratonu  Hervis,  se  titulárním 
partnerem stal  opět  ČEZ.  Energetická  společnost 
ČEZ je největším energetickým uskupením v České 
republice i v rámci celé střední a jihovýchodní Ev-
ropy. ČEZ je největším výrobcem elektřiny v České 
republice,  dále  dodává  svým zákazníkům plyn  a 
teplo.  Společnost ČEZ je jádrem rozsáhlé skupiny 
firem – Skupiny ČEZ, jejíž aktivity zahrnují pestré 
spektrum činností od těžby surovin, přes výrobu, 
distribuci  a obchod  až  po  oblast  telekomunikací, 
informatiky, jaderného výzkumu, projektování, vý-
stavby a údržby energetických zařízení nebo zpra-
cování vedlejších energetických produktů.

Plzeňská teplárenská

Plzeňská teplárenská, a.s. je největším výrobcem 
energií na území města Plzně a v Plzeňském kraji. 
Vyrábí a dodává teplo pro vytápění a ohřev teplé 
užitkové vody pro více než 40.000 bytů v Plzni a 
velký  počet  komerčních,  podnikatelských, 
správních  a  školských  subjektů.  Společnost  dále 
vyrábí a dodává elektrickou energii. Plzeňská tep-
lárenská, a.s. vyrábí a dodává poměrně nově také 
chlad. Významně se také angažuje v oblasti eko-
logie a odpadového hospodářství.  Plzeňská teplá-
renská,  a.s.  významně  podporuje  sport  v  Plzni. 
Kromě toho, že je titulárním partnerem Firemních 
štafet při Plzeňském půlmaratonu je např. partne-
rem mládežnického hokeje HC Škoda Plzeň nebo 
FC  Viktoria  Plzeň  či  atletického  klubu  AK  Škoda 
Plzeň.

Hotel Ibis

Hotel  Ibis  je  novým  partnerem  ČEZ  Plzeňského 
půlmaratonu.  Je  oficiálním  ubytovacím  zařízením 
pro účastníky půlmaratonu, kterým poskytne zají-
mavé ceny svých služeb. Poskytne též své prosto-
ry pro uspořádání tiskové konference. V hotelu na-
jdete  130  komfortních  pokojů  pro  Váš  nerušený 
pobyt, hotelovou restauraci pro gastronomické zá-
žitky, konferenční prostory pro obchodní setkání a 

samozřejmě  dostatečně  velké  a  bezpečné  par-
koviště pro váš vůz. 

Představujeme partnery seriálu Roz-
hledny v pohybu
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

Titulárním partnerem seriálu se stala Zdravotní po-
jiťovna ministerstva vnitra  ČR. ZPMVČR se před-
staví na všech akcích seriálu se svým stánkem a 
promo týmem. Budete si moci u nich změřit  své 
tělesné hodnoty - podíl  svalové a tukové hmoty, 
kostí a vody v těle. ZPMVČR připraví zábavné sou-
těže pro děti,  jako jsou např.  skákání  v  pytlích, 
chůze  na plastových  chůdách nebo  skákání  přes 
švihadla. Ve spolupráci se ZPMVČR jsme připravili 
na našich stránkách zajímavou vědomostní soutěž. 
Ti, co správně odpoví na 3 otázky budou mít šanci 
být vylosováni a vyhrát hodnotné ceny věnované 
ZPMVČR.  Pojišťovna  též  daruje  ceny  pro  vítěze 
dětských kategorií.

Abrus - Pohár
Firma Abrus - Pohár je tradičním výrobcem spor-
tovních cen včetně vybavení, tj. kovových, skleně-
ných a cínových pohárů, medailí, diplomů na přání 
a  různých  druhů  samolepek,  dále  pak  provádí 
gravírování do kovů a plastů, výrobu reklamích ce-
dulí, polepy aut a malonákladový tisk. Abrus dodá 
poháry a medaile  pro nejlepší  závodníky celkové 
klasifikace seriálu.

Dr. Popov
Partnerem závodu Bohušův vrch třikrát jinak je fir-
ma Dr. Popov s.r.o. Dr. Popov je přední český vý-
robce originálních bylinných čajů, mastí, kosmetiky 
a potravních doplňků. Navazuje na dlouholetou ro-
dinnou bylinářskou tradici. 

Nový závod:
Běh Plzeňské  teplárenské  kolem 
Boleveckých rybníků 
V  termínovce  závodů  pořádaných  agenturou  Pro 
Sport Activities najdete nový závod nazvaný Běh 
Plzeňské teplárenské kolem Boleveckých rybníků. 
U příležitosti 20. výročí Plzeňské teplárenské jsme 

připravili běh pro širokou veřejnost, který se bude 
konat  v  krásném  prostředí  okolí  Boleveckých 
rybníků v sobotu 6. září 2014. Začínajícím i zku-
šeným běžcům nabídneme zajímavé  tratě  o  dél-
kách 1 km, 3,5 km a 5,5  km, a dále expo, kde si 
budou moci  vyzkoušet  a  vybrat  z  nabídky  spor-
tovního vybavení, sportovní výživy a kde jim naši 
partneři poradí s vybavením či s přípravou na zá-
vody. Součástí  akce bude i  zajímavý doprovodný 
program. 

Okolo  ČEZ  Plzeňského  půlmara-
tonu
Nová trať
V letošním  roce  dochází  k  zásadní  změně  v  or-
ganizaci Plzeňského půlmaratonu. Po šesti letech, 
kdy se půlmaraton konal v centru města v Sadech 
5.  května,  rozhodli  jsme se  závod přesunout na 
Borská Pole. Centrum závodu bude na Západočes-
ké univerzitě.Trasa bude opět tvořena třemi sed-
mikilometrovými okruhy. Běžci jistě ocení široké a 
úplně uzavřené ulice v naprosté rovině. Věříme, že 
jsme našli zajímavou a velmi rychlou trať.

Ocenění
Koncem minulého roku ocenil Český atletický svaz 
úspěšnou organizaci Hervis Plzeňského půlmarato-
nu  2013  zařazením  tohoto  závodu  mezi  Top  10 
běžeckých akcí v ČR.
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