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Zleva Štěpán Škoch, Michal Malátný, František Táborský (Chinaski), Petr Mašek
Miska - Horolezec, Štafeta před Volkswagen maraton Praha 2015

František Táborský kytarista ze skupiny
Chinaski poběží se SVĚTLEM půl maraton
František běžel přes SVĚTLO PRO SVĚT v roce 2015 štafetu společně s
dalšími členy skupiny Chinaski, Michalem Malátným a Štěpánem Škochem.
Letos se rozhodl pokořit svoje hranice, a proto poběží celý Sportisimo půl
maraton Praha. A samozřejmě následně si zaběhne i štafetu na Volkswagen
maraton Praha ve stejném složení jako loni, akorát navíc s Daliborem
Gondíkem. Celý rozhovor si můžete přečíst zde!

Konec registrace na Sportisimo 1/2 maraton
Praha se blíží. Zbývá posledních 15 dnů.
Pokud jste se ještě neregistrovali do konce února můžete využít zvýhodněnou
cenu 1.800,-Kč a registrovat se on-line přímo přes naše webové stránky.
V případě, že již startovní číslo od nás máte, prosíme zkontrolujte si, zda jste ho
uplatnily na stránkách RunCzech a zda vaše registrace byla dokončena. Kód je platný
do 12. 3. 2016, kdy registrace oficiálně skončí. Kontrolu můžete provést po přihlášení
do svého běžeckého ID, kde v záložce MOJE OBJEDNÁVKY uvidíte, jaké závody
máte objednané. Registrovat se můžete zde!
A co vlastně všechno je součástí vašeho startovního balíčku? Vše se dozvíte zde!
Kde je možné si startovní číslo vyzvednout? Více zde!
Žluté běžecké tričko bude možné zakoupit přímo na Expu.

Pražská štafeta – jarní piknik pro běžce i
neběžce
Sponečně s organizátory běžeckých závodůl RunCzech vás zveme na zcela nový štafetový
závod. Pražská štafeta 4x5km odstartuje v úterý 19. dubna v 17 hodin před Průmyslovým
palácem na Výstavišti v pražských Holešovicích, trasa je vedena parkem Stromovka.
Čtyřčlenné štafety mohou být firemní, rodinné nebo složené z kamarádů. Na každou štafetu
čeká piknikový koš s občerstvením. Týmy si rovněž mohou pronajmout Team Box, kde
najdou nejen běžci ale také jejich přátelé a kolegové pohodlné zázemí po celou dobu
závodu (občerstvení, TV atd). Sportovní odpoledne je určené pro běžce i neběžce a také
pro rodiny s dětmi. V 16:00 startuje Bambini Run pro děti (100-300m), v 17:00 startuje
hlavní štafetový závod. Od 20:00 je připraven koncert. Součástí programu je i Pohár
obchodních komor, Pohár ambasád či Závod zdravotnických pracovníků. Očekáváme také
účast mnoha slavných osobností, ať už na trati nebo v prostoru startu a cíle. Jde tedy o
výbornou možnost jak strávit příjemné odpoledne, utužit vztahy na pracovišti nebo navázat
nové obchodní vztahy.
Detailní informace o závodu: www.runczech.com
Profil na FB: https://www.facebook.com/events/848764565232975/

Palestra Kbelská 10 - již příští sobotu 5. 3. 2016, více o závodu se dozvíte zde! Jedná
se o skvělou přípravu na Sportisimo půl marton!

