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ZÁVOD JE SOUČÁSTÍ RUNCZECH BĚŽECKÉ LIGY
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INFORMACE PRO NOVINÁŘE 
Vážení sportovní přátelé,

vítáme vás na 20. ročníku Birell Grand Prix Praha.

Press Guide, který držíte v rukou, obsahuje základní informace pro novináře vztahující se k Birell Grand 
Prix Praha. Ostatní informace o závodu a elitních atletech najdete v Event Guidu. Věříme, že tyto stránky 
obsahují vše, co ke své práci potřebujete. Budete-li potřebovat doplňující informace, neváhejte se obrátit 
na kohokoliv z členů press týmu.

PRESS TÝM
Press tým vám bude k dispozici v Press centru v hotelu Hilton Prague (Pobřežní 1), v den závodu pak 
v hotelu Hilton Prague Old Town (V Celnici 7).

Zdenka Pecková   PR & Media  777 537 981 peckova@pim.cz

Tereza Velhartická   Press Centre   606 781 115 velharticka@pim.cz

Martin Martinec    Race & Digital Marketing  775 443 642  martinec@pim.cz

Alena Balcarová   Marketing & PR  777 746 802 balcarova@pim.cz

Filip Remenec   International Promotion  724 089 853 remenec@pim.cz

Jim Moberly    International Media Liaison  737 186 997  moberly@pim.cz 

Pavel Kaidl   Marketing & Communications   777 770 022 kaidl@pim.cz  

Petr Kostovič    Media Support   773 407 114  kostovic@pim.cz

PRESS CENTRUM
Press centrum slouží jako místo pro vyzvednutí akreditací na závod, novinářům jsou zde k dispozici nejaktuálnějsí 
informace o závodě, zázemí k práci včetně připojení na internet.

V den závodu se Press Centrum nachází v hotelu Hilton Prague Old Town. Všem akreditovaným novinářům bude 
poskytnuto zázemí, wi-fi připojení, výsledkový servis a možnost sledování přímého přenosu závodu. Koná se zde 
také pozávodní tisková konference s vítězi závodu. 

Čtvrtek 3. září – pátek 4. září: Sobota 5. září – den závodu:
Hilton Prague Hotel   Hilton Prague Old Town
Salónek Hercovka (patro M)  Salónek Liszt (1. patro)
Pobřežní 1   V Celnici 7
Praha 8, Karlín   Praha 1 
  
Otevírací doba:
Čtvrtek 3. září  od 11:00 do 20:30  Hercovka (patro M), Hilton Prague, Pobřežní 1
Pátek 4. září  od 8:30 do 20:30  Hercovka (patro M), Hilton Prague, Pobřežní 1 
Sobota 5. září. od 10:00 do 22:00 Salónek Liszt (1.patro), Hilton Prague Old Town, V Celnici 7 

BIRELL GRAND PRIX PRAHA
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PRESS GUIDE

V PŘÍMÉM PŘENOSU 
NA ČT SPORT

Všechny informace k závodu na www.runczech.com

#PragueGrandPrix
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TISKOVÉ KONFERENCE

Čtvrtek 3. září   
Předzávodní tisková konference  13:00   Cloud 9 sky bar & lounge, Hilton Prague Hotel, Pobřežní 1

Sobota 5. září
Pozávodní tisková konference  20:30   Chopin (1. patro), Hilton Prague Old Town, V Celnici 7

PROGRAM PRO MÉDIA

Pondělí 31. srpna - středa 2. září
Grand Prix Expo   12:00 - 20:00 RunningMall, Františka Křížka 11 Praha 7 - Holešovice

Čtvrtek 3. Září
Grand Prix Expo   12:00 - 20:00 RunningMall, Františka Křížka 11 Praha 7 - Holešovice
Press centrum   11:00 – 20:30  Hercovka (patro M), Hilton Prague Hotel, Pobřežní 1
Předzávodní tisková konference   13:00     Cloud 9 sky bar & lounge, Hilton Prague Hotel, Pobřežní 1

Pátek 4. září
Grand Prix Expo   8:00 - 20:00 RunningMall, Františka Křížka 11 Praha 7 - Holešovice
Press centrum   8:30 – 20:30  Hercovka (patro M), Hilton Prague Hotel, Pobřežní 1
Předzávodní proběhnutí   17:30    Grand Prix Expo, Running Mall, Františka Křížka 11, Praha 7

Sobota 5. září
Grand Prix Expo       8:00 - 15:00 RunningMall, Františka Křížka 11 Praha 7 -  
            Holešovice
Začátek programu dne       16:00    
Press centrum       10:00 – 22:00  Liszt (1.patro), Hilton Prague Old Town,  
            V Celnici 7 
Start adidas Běhu pro ženy 5 km       18:00    náměstí Republiky
Vyhlášení vítězek adidas Běhu pro ženy 5 km  18:30    náměstí Republiky
Start Birell Běhu na 10 km       19:30    náměstí Republiky
Vyhlášení Birell Běhu na 10 km – muži     20:05    náměstí Republiky
Vyhlášení Birell Běhu na 10 km – ženy     20:10    náměstí Republiky
Vyhlášení Birell Běhu na 10 km – Češi a Češky 20:15    náměstí Republiky 
Pozávodní tisková konference       20:30    Chopin, (1.patro) Hilton Prague Old Town,
         V Celnici 7
Doběh posledního běžce      21:00   náměstí Republiky

BIRELL GRAND PRIX PRAHA
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MAPY

 1 VIP ZÓNA

 2 ZÓNA PRO NOVINÁŘE

 3 START/CÍL

 4 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

 5 TRAŤ

 6 PÓDIUM

 7 VEDENÍ ZÁVODU

 8 PRVNÍ POMOC

 9 ZÓNA PRO ELITNÍ TLETY

1

2

START/CÍL

4

8
9

7

2

6
3

5

OBECNÍ DŮM

JEN
17:50 – 18:50
19:20 – 19:40
20:00 – 20:30

JEN
18:10 – 18:45

19:50 – 21:00
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V prostoru startu/cíle bude pro novináře vyhrazeno místo k fotografování.
Prostor pro média v cíli závodu bude novinářům k dispozici od 19:45 do 20:20.

MAPY

Deposit for 5 km race
(16:30 – 20:00)

Technical area
(16:30 – 22:00)

Deposit for 10 km race
(18:00 – 22:00)
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Seřadiště Birell Grand Prix Praha

MAPA – START / CÍL

Vracení čipů

Medaile

Cílová taška, voda Mattoni

Masáže

První pomoc

Občerstvení

Šatna

Úschovna zavazadel

Vyrývání na medaile

Toalety

Sprchy

Tejpování

Vchod

Východ

Stánky partnerů

Vyhlášení vítězů

Cíl

Start
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CHARITA

BĚH PRO DOBROU VĚC
Běhaní a charita spolu souvisí, i když se to na první pohled nezdá. Na Birell Grand Prix Praha mohli běžci 
získat číslo také u charitativního partnera. Pro dobrou věc poběží 275 běžců. 

• Hlavním charitativním partnerem Birell Grand Prix Praha je Světlo pro svět.
• Posláním organizace Světlo pro svět je nápomáhat nevidomým a osobám se zrakovým postižením 

v rozvojových zemích. Více informací na www.svetloprosvet.cz
• RunCzech spolupracuje přibližně s 25 neziskovými organizacemi, které si za výhodnější cenu nakupují 

startovní čísla a dále je prodávají za cenu vlastní.
• V roce 2014 běželo 3 867 běžců pro dobrou věc, kteří přispěli na neziskový sektor částkou 2 350 400 Kč.
• Virgin London Marathon je považováno za největší fundraisingovou sportovní akci na světě. Od roku 1981 

se jim podařilo díky běhu vybrat už přes 6 miliónu liber. 
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BĚH PRO DOBROU VĚC
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CO PARTNEŘI PŘIPRAVILI PRO BĚŽCE

HLAVNÍ PARTNEŘI

KOLEKCE ADIDAS PRO BIRELL GRAND PRIX PRAHA

adidas je spolu s RunCzech symbolem vytrvalostních běhů v České 
republice. Pro Birell Grand Prix Praha tak navrhl speciální kolekci s motivy 
města a trati závodu. 

VYTVOŘ SI SVŮJ BĚŽECKÝ PŘÍBĚH Z LETOŠNÍHO BIRELL 
GRAND PRIX PRAHA!

Není nic lepšího, než zažít pocit z právě doběhnutého závodu. A co ho 
prožít rovnou dvakrát? Birell pro vás letos připravil aplikaci, ve které 
si můžete zdarma vybrat své fotky z průběhu závodu a jedním klikem 
si vytvořit krátké video nebo fotokoláž jako skvělou vzpomínku, 
kterou pak můžete sdílet se svými přáteli. Na Expu, při závodě 
a po doběhu se usmívejte na fotografy v tričkách #mojebirellgp, 
ať váš příběh z letošního Birell Grand Prix Praha stojí za to.
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HLAVNÍ PARTNEŘI

BĚHEJTE „MODŘE“, BĚHEJTE MOUDŘE… A NEBĚHEJTE SAMI

Největší automobilový koncern Volkswagen navazuje na celosvětovou kampaň 
Think Blue, která má u nás podobu Run Blue. O tom, jak se běhá modře, jaké 
jsou novinky v běžeckém světě, se nejvíce dozvíte na www.runblue.cz. Chybí 
vám poslední člen do štafety nebo parťák na běhání? Volkswagen pro vás 
rozjíždí projekt Run Blue Spoluběžci, neboli běžeckou seznamku, abyste už 
nemuseli běhat sami.

SLEVA NA BĚŽECKÉ ZBOŽÍ OD SPORTISIMA

Všichni běžci najdou ve svých startovních taškách slevovou poukázku, díky 
které si mohou doplnit svou běžeckou výbavu za zvýhodněnou cenu. Od 5. 
až do 30. září mohou ve všech prodejnách Sportisimo při nákupu nad 1 500 
Kč uplatnit slevu 150 Kč a při nákupu nad 2 500 Kč slevu 300 Kč.

ROZBĚHNI SE S MATTONI FREERUN!

Mattoni FreeRun je sítí běžeckých tras po celé České republice, které měří 5km 
a jsou prověřené tisíci běžci. Na každou trasu byl navíc vybrán Mattoni FreeRun 
kouč, který bude organizovat běžecké skupiny a připravovat tréninky. Kouči 
se s dalšími běžci propojí díky facebookovým skupinám a aplikaci RunCzech, 
která uživatelům umožňuje snadno mezi sebou komunikovat nebo vzájemně 
porovnávat výsledky. Běžecký tým, který se kouči podaří sestavit, bude 
získávat body a vášeň pro běh promění v odměnu, např. slevu na běžecké 
vybavení apod. Cíl projektu je jasný - rozběhat Česko!
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OFICIÁLNÍ PARTNEŘI

PRAŽSKÉ HOTELY HILTON

Pražské hotely Hilton, jsou pro závody RunCzech domovem elitních běžců 
a místem setkávání sportovců, zástupců partnerů, institucí a médií. Jsou také 
provozovatelem LivingWell Health Club & Spa, který v hotelu Hilton Prague 
nabízí 2 000 m2 sportu a relaxace, posilovnu se širokou škálou fitness a cardio 
vybavení, bazén, saunu, páru, vířivku, letní terasu, squashový kurt, lekce 
aerobiku, pilates, jógy, služby soukromých trenérů, masáže, kadeřnický salon 
a fitness bar. Během víkendu Birell Grand Prix Praha postaví pražské hotely 
Hilton na náměstí Republiky unikátní ledový bar Cloud 9 ve tvaru čtverce, 
který bude otevřen veřejnosti v sobotu 5. září od 14 do 22 hodin. Na ledový 
bar o rozměrech 3,5 x 3,5 metrů bude potřeba 5 000 litrů vody, na přilehlou 
fotostěnu o rozměrech 2 x 3 metry 1 000 litrů vody. Vše bude postaveno 
z ledových bloků a doplněno ledovými logy partnerů.

DM PODPORUJE AKTIVNÍ ŽIVOT CELÉ RODINY 

Společnost dm drogerie markt dlouhodobě podporuje zdravý životní 
styl. Cestu k němu umožňuje a zpestřuje celým rodinám ať už nabídkou 
sortimentu, tak svými aktivitami. Stejně jako vloni se tak i letos stala 
titulárním partnerem všech dm rodinných běhů, které jsou součástí 
RunCzech běžecké ligy. Zájemci si mohou i letos vybrat z pěti dm rodinných 
běhů. V průběhu tříkilometrového dm rodinného běhu si celé rodiny mohou 
prověřit svou kondici a zároveň udělat něco pro své zdraví. Loni tuto 
možnost využilo více než 10 000 lidí. Letos jich bude ještě více.

LOGISTICKÝ PARTNER

DHL s více než 315 000 zaměstnanci nabízí téměř nekonečné množství 
logistických řešení. Kvalitu svých služeb dokazuje také jako oficiální logistický 
partner RunCzech běžecké ligy. Žluté vozy DHL můžete vidět po celé trase 
závodu na všech občerstvovacích a osvěžovacích stanicích. DHL s námi 
nejenom spolupracuje při organizaci závod, ale také poskytuje slevy na své 
profesionální služby našim běžcům.

ELTODO

Koncern ELTODO je česká moderní technologická společnost, která je na trhu 
již od r. 1991. Mezi klíčové činnosti patří dodávky a služby na klíč - od návrhu 
přes vývoj, výrobu, montáž, realizaci až po následný servis a další rozvoj 
-segmentech: Dopravní systémy, Osvětlení, Energetické systémy, Technické 
zařízení budov,  Informační a komunikační technologie, Kamerové systémy, 
Průmyslová automatizace. Pro Prague International Marathon zajišťuje 
elektrické přípojky a úpravy dopravního značení po konání celé akce.
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TURKISH AIRLINES

Aerolinky Turkish Airlines zajišťují komfortní dopravu elitních atlerů 
na závody RunCzech běžecké ligy. Díky tomu jsou atleti odpočatí a mohou 
podávat špičkové výkony.

TELECOMMUNIKAČNÍ PARTNER O2

O2 zajišťuje pro běžce i pro diváky nejrychlejší mobilní internetové připojení 
4G LTE na startech všech závodů. Také připravilo speciální slevu na sportovní 
náramek Q-Band, kterou mohou všichni využít buď ve stánku u startu nebo 
ve vybraných prodejnách O2, které naleznete na o2.cz/runczech.

ČD RUN A MOBILNÍ APLIKACE MŮJ VLAK

České dráhy a RunCzech letos připravili skvělou novinku pro všechny 
účastníky. Na všechny závody můžete využít speciální nabídku ČD Run, která 
vám zpříjemní cestu 15% slevou. České dráhy pro vás připravily speciální 
mobilní aplikaci Můj vlak pro pohodlné cestování vlakem. Aplikace je určena 
pro chytré mobilní telefony nebo tablety, je vytvořena ve verzích Android a iOS 
a je dostupná ke stažení zdarma.

OFICIÁLNÍ PARTNEŘI

ČSOB POJIŠŤOVNA

Projekty jako je Běžecká etiketa nebo Zdravotnický běh byly vyvinuty 
ve spolupráci se společností ČSOB Pojišťovna. Cílem Běžecké etikety je vzdělávat 
běžce při jejich přípravě na závody a zvyšovat tak jejich bezpečnost a prožitek 
z  běhu. Zdravotnický běh je určen všem lékařům, sestřičkám, studentům 
lékařských fakult a ostatním pracovníkům ve zdravotnických zařízeních 
a podporuje jak běžce ze zdravotnických oborů, tak zdravý životní styl. Běžcům 
nabízí ČSOB Pojišťovna samozřejmě také pojištění storna účasti a úrazu.

LETIŠTĚ PRAHA

Neběhejte za parkováním a zvyšte si raději kondici na Birell Grand Prix Praha. 
Letiště Praha nabízí skvělou příležitost parkovat přímo na Letišti Václava Havla 
Praha. K dispozici je krytý Parking C jen pár kroků od terminálů, který představuje 
vhodné řešení pro parkování v řádu několika dnů až týdnů. Navíc zde máte 
možnost využít kvalitní a cenově výhodné mytí včetně ručního vyčištění interiéru, 
dotankování, dohuštění pneumatik spolu s doplněním kapaliny do ostřikovačů.
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OFICIÁLNÍ MEDÍALNÍ PARTNEŘIOFICIÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

BIRELL GRAND PRIX PRAHA ŽIVĚ NA ČT

Česká televize odvysílá na svém sportovním kanálu ČT Sport přímý přenos 
ze  závodu v sobotu 5. září 2015 od 19:00 do 20:30. U startu na náměstí 
Republiky bude instalováno studio, ve kterém budou komentátoři České 
televize závod komentovat a zpovídat zajímavé hosty. Přímý přenost bude 
po skončení reprízován a vložen do archivu České televize na webu ivysilani.cz.

SEZNAM.CZ

Největší český vyhledávač a internetový portál Seznam.cz rozbije informační 
stan, kde se každý běžec i divák závodu dozví vše potřebné. A to nejen  
k samotnému závodu, ale i informace o dopravě, kde se v okolí nejlépe najíst, 
jakou památku navštívit, nebo kudy k nejbližšímu bankomatu. Ve stanu 
se domluvíte hned 6 světovými jazyky.

HOSPODÁŘSKÉ NOVINY

Hospodářské noviny nabízí od pondělí do pátku nejlepší zpravodajství 
z byznysu, politiky a ekonomiky. Zastavte se na stánku Hospodářských novin 
a vyzvedněte si také páteční magazín ego! se čtením nejenom na víkend.

RADIOŽURNÁL

Radiožurnál je s RunCzech běžeckou ligou od samého začátku, a tak nebude 
chybět ani na Birell Grand Prix Praha 2015. V týdnu před závodem vysílá 
Radiožurnál reportáže, relace a zajímavosti s tématem nejen dálkového běhání. 
O aktuálním dění na trati závodu i okolo ní budou reportéři Radiožurnálu 
informovat v přímých vstupech a reportážích.
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OFICIÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

FORBES

Forbes je magazín založený v roce 1917 v New Yorku, který si jako svůj hlavní 
cíl, stejně jako RunCzech, klade důvěryhodnost. Celosvětově vychází více 
než 6 milionů výtisků. Počet čtenářů webu a časopisu je kolem 50 milionů.

JDEME PO TOM, CO VÁS BAVÍ ČÍST

Magazín Reportér je investigativně-reportážní měsíčník, jehož programem je 
poctivá a nezávislá žurnalistika, práce na textech, které jdou do hloubky a nabízejí
exkluzivní náhledy nejen na aktuální problémy.



AJETO

Ti nejlepší běžci RunCzech běžecké ligy obdrží na stupních vítězů trofej 
z  dílny proslulých českých sklářů. Unikátní trofeje připravuje lindavská 
sklárna Ajeto, která se v roce 2014 stala „Firmou roku.“

JOHNSON & JOHNSON

Největší zdravotnická společnost na světě se letos zapojila 
do  projektuvěnovaného výhradně ženám - Johnson&Johnson Women’s 
Challenge, jehož cílem je podpořit ženy v jejich rozhodnutí začít běhat 
a  splnit si svoji běžeckou výzvu. Je určený všem odhodlaným ženám, 
bez ohledu na jejich věk a fyzickou kondici.

ČEDOK

Nejstarší značka české cestovní kanceláře působící na trhu kontinuálně od roku
1920 je také dlouholetým partnerem RunCzech běžecké ligy. Díky tomu mohou
členové Českého maratonského klubu využít nabídky zvýhodněných zájezdů.
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OFICIÁLNÍ MEDÍALNÍ PARTNEŘI

JOHNNY SERVIS

Zajistit zázemí pro tisíce běžců během závodů není nic snadného, ale právě 
díky spolupráci s firmou Johnny Servis se nám to úspěšně daří. Johnny Servis 
je stabilní firma s velkými zkušenostmi, která nabízí komplexní komunální služby.
Pro běžce na závod dodává plochy, mobilní toalety a stany.

PEDIGREE 

Ze všech sportovních aktivit má největší vliv na zdraví a fyzickou kondici 
chůze a běh. Nazujte proto tenisky a vyrazte se svým psem ven. Nezapomeňte 
na vhodnou odměnu v podobě pamlsků pro psy. Můžete je získat i zdarma 
na  běžeckých závodech RunCzech. Pedigree navíc připravilo nejlepší rady 
a tipy pro aktivní život s pejskem, které najdete
na www.peceopsa.cz/behani-se-psy/.

PARTNEŘI
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DOPRAVNÍ PODNIK HL.M.PRAHY

Dopravní podnik přepravuje denně tisíce lidí a během pražských závodů tomu 
bude nejinak. Startovní čísla slouží nejenom jako identifikace běžce, ale také jako 
neomezený lístek pro meziměstskou dopravu v den startu.

MESSENGER

Všichni, kdo doběhnou do cíle Birell Grand Prix Praha, si mohou od kurýrní 
služby Messenger nechat doručit diplom za zvýhodněnou cenu. Využijte 
kurýrní služby a pochlubte se vaším běžeckým výkonem. 

LAVAZZA

Všichni členové PIM Běžeckého klubu si mohou v běžeckém centru Running 
Mall vychutnat kvalitní italskou kávu od společnosti Lavazza.

BISOS

Restaurace bisos a Ichnusa zajišťuje pro RunCzech vynikající pokrmy a nápoje
pocházející přímo ze slunné Sardinie. Pro letošní rok připravuje i speciální 
maratonské víno IS CURRIDORIS.

PARTNEŘI

OFICIÁLNÍ PŘEPRAVCE ZÁVODŮ RUNCZECH

České aerolinie jsou moderní evropskou leteckou společností s přátelskými 
a flexibilními službami založenými na bezpečnosti, kvalitě, zkušenostech 
a tradici od roku 1923. Jako vlajkovému dopravci České republiky je pro nás ctí 
zajišťovat leteckou přepravu pro běžce, obchodní partnery i návštěvníky závodů 
RunCzech běžecké ligy.

NUTREND

NUTREND D.S., a.s. je přední český výrobce výživy a doplňků stravy nejen 
pro sportovce, ale i pro všechny, kteří preferují aktivní životní styl. Před, během 
i po maratonského běhu je nutné doplňovat energii, která rychle ubývá.
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EMSPOMA

Před závodem i po něm je regenerace pro běžce zásadní. Firma Emspoma 
už od roku 1965 pomáhá nejenom sportovcům svými výrobky kvalitně 
zregenerovat a připravit se na další výkon. Závodníci, zajděte si po závodě 
na masáž v technickém zázemí pro běžce.

KOMWAG

Čistota a ekologičnost je pro naše závody velice důležitá. Udržovat pořádek 
na našem závodišti i mimo něj nám pomáhá firma Komwag, která má právě 
s úklidem dlouhodobé zkušenosti.

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA HL. M. PRAHY 

Závodníci se během závodů často dostávají až na kraj svých sil. V případech, 
kdy je nutné jednat rychle a profesionálně má Zdravotnická záchranná služba 
hlavní slovo.

LETENKYSNADNO.CZ

Jste fanouškem běhání a rádi byste navštívili maratony po celém světě? Díky 
našemu partnerovi letenkysnadno.cz máte možnost pohodlného vyhledávání
letů a výběru toho, který je pro vás nejvhodnější.

PARTNEŘI

YVENTECH

YVENTECH nabízí audio vizuální technologie a služby pro kongresy, konference, 
společenské akce, TV pořady, sportovní akce i marketing. Mezi ně patří i Birell 
Grand Prix Praha a další závody RunCzech.

FITHERO

Společnost FitHero, oficíální fit partner RunCzech, je symbolem spojení 
svobodného ducha, svěží mysli a zdravého těla. Objevte v sobě fit hrdinu, máte
na to všechny předpoklady!
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ACTIVE TIMES

Pražská společnost zabývající se Destination a Event Managementem zajišťuje 
služby v oblasti turismu a pořádání akcí, zahrnujícící i akce RunCzech. Naším 
závazkem je pomoci vám dle vašich potřeb a s hrdostí poskytujeme profesionální 
a na míru šité poradenství.

ČECHYMEN

Security specialisté z firmy ČECHYMEN střeží nejen majetek a hladký průběh 
našich akcí, ale chrání i mezilidské vztahy. I díky jejich profesionální péči mají 
naše závody tak fantastickou atmosféru.

RUN, JEDINÝ ČESKÝ MĚSÍČNÍK O BĚHÁNÍ!  

Navštivte na náměstí Republiky stánek oblíbeného časopisu o běhání RUN. Starší 
čísla vám jsou k dispozici zdarma, to nejnovější si můžete zakoupit.

PARTNEŘI

HANSGROHE

Hansgrohe je renomovanou značkou sprchových, koupelnových a kuchyňských
armatur. Výrobky této značky, oceněné po celém světě početnými 
vyznamenáními, zaručují inovativní design, trvanlivé technologie a maximální 
funkčnost. Špičkovou kvalitu těchto produktů si mohou běžci ověřit 
i  po  absolvování trati Birell Grand Prix Praha, kde pro ně bude připraven 
moderní sprchovací kamion Hansgrohe se čtrnácti sprchovými jednotkami

NEWTON MEDIA MONITORUJE BĚŽECKÝ SVĚT 

Díky spolupráci se společností NEWTON Media, lídrem v oboru mediálních 
analýz a monitoringu médií ve střední Evropě, máme v RunCzech detailní 
přehled o mediálních výstupech ze světa sportu. Děkujeme vám, novinářům, 
že o běhání píšete, a lidem z Newton media, že vás monitorují a analyzují.

THE PRAGUE POST

Ať jsi expat nebo rodilý Čech či Češka, The Prague Post ti poskytne veškeré 
nezbytné informace a novinky z Prahy, Česka a střední Evropy. Od roku 1991 
The Prague Post informuje a baví - s mezinárodním nadhledem a lokálním 
rozhledem. Sleduj www.praguepost.com a buď in.
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PARTNEŘI

CZECH TOURISM

Agentura CzechTourism je příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR, jejímž cílem je propagace České republiky jako turistické destinace 
na českém i zahraničním trhu. Svou činností vytváří příznivou image České 
republiky a inspiruje tak domácí i zahraniční turisty k její návštěvě.

OLIVE4YOU

Dodáváme vám kvalitní přírodní kosmetiku ze slunné Kréty. Objevte krásu a jemnost 
exkluzivní přírodní kosmetiky OLIVALOE. V naší kosmetice se snoubí přirozená 
jemnost olivového oleje s léčivou silou Aloe Vera, doplněnou řadou přírodních 
surovin ze slunné Kréty. Prodáváme kosmetiku, která nepochází z chemických 
továren, ale jde o čistě přírodní produkty v BIO kvalitě.

PALESTRA

Akreditovaná Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. je 
soukromou neuniverzitní vysokou školou, která rozšiřuje nabídku vzdělávacích 
příležitostí na úrovni bakalářských a magisterských studií se zaměřením 
na oblast tělesné výchovy a sportu a volného času. Studenti této školy mají 
možnost plnit své praxe i v rámci závodů RunCzech běžecké ligy, kde v rámci 
technického zázemí poskytují běžcům masáže.

GFK

Zajímate se o běhání? Rádi byste se dozvěděli více o běžeckém trhu v České 
repulice? Díky našemu partnerovi GfK, který vypracovává studie pro RunCzech, 
je možné zjistit zajímavá fakta o běhání v Česku.
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JAKÝ JE TVŮJ
BĚŽECKÝ PŘÍBĚH?

„Jestli chceš něco vyhrát, běž 100 metrů. Jestli chceš něco zažít, běž maraton.“
“If you want a run, run a mile. If you want to experience a different life, run a marathon.”

– Emil Zátopek


