
Tisková zpráva - pozvánka 

Běh Plzeňské teplárenské kolem Boleveckých rybníků 2018 

 
 

 Jako již tradičně, poslední srpnovou sobotu, to je 25. 8., se i letos uskuteční Běh Plzeňské 

teplárenské kolem Boleveckých rybníků. Akce se koná v okolí Velkého rybníka, její centrum se 

nachází poblíž známé pláže Ostende. Tento běh je určen pro širokou veřejnost. Všechny tratě vedou 

v okolí rybníků po pískových a lesních cestách, částečně i po asfaltových komunikacích bez 

provozu vozidel. Převážná část jednotlivých tratí vede lesem, který poskytuje stín i v horkých 

letních dnech. Jejich spektrum je velmi pestré. Děti poběží v závislosti na věku na tratích dlouhých 

300 m, 1,1 a 2 km. Pro dospělé jsou připravené tratě o délkách 2 km; 3,5 km a 5,5 km. Jednotlivým 

trasám přiřadili organizátoři různá motta, která je charakterizují. Nejkratší trasa nese název 

„Zvládnu uběhnout 2 km po rovině?“, trasu o délce 3,5 km jsme nazvali „Už si troufnu i menší 

kopec!“ a tu nejdelší, 5,5 km dlouhou „Nemám problémy ani s náročným kopcem.“ 

 Registrace na místě začíná v 8.30 hod, start první dětské kategorie je v 9.30 hod. Závody 

dospělých startují v 11.00 hod, 11.30 hod a ve 12.00 hod.  

Protože je závod součástí Běžeckého poháru mládeže Plzeňského kraje, mohou zde děti a 

mládež sbírat body do celkového hodnocení poháru. 

 Účastníci běhu dostanou občerstvení zdarma v podobě párků a nápoje, jsou připraveny 

účastnické medaile pro všechny děti a doprovodný program se skákacím hradem, tanečním 

vystoupením skupiny Disco Klub Team Rokycany a autogramiádou olympioniků – bronzového 

medailisty v triatlonu na olympijských hrách v Sydney v roce 2000 Jana Řehuly a olympijského 

vítěze ve střelbě z libovolné malorážky z roku 1968 v Mexiku Jana Kůrky. Akci bude moderovat 

Josef Kožnar. Své nejnovější modely předvede automobilka Toyota a budou zde i stánky našich 

partnerů s výživovými doplňky a VZP. Samozřejmostí je měření časů a výsledkový servis pomocí 

čipů.  

 Velkým lákadlem pro běžce jistě bude startovné zdarma. Přestože nemusí běžci platit 

startovné, je lepší se přihlásit předem na on-line formuláři na stránkách www.pro-sport.cz. Zde 

naleznete i podrobné informace k běhu. 

 Zveme všechny příznivce běhu na největší plzeňský kros na Bolevák, kde na Vás čekají 

trasy v krásném prostředí rybníků a lesů. Přijďte se rozloučit s prázdninami aktivním způsobem.  

http://www.pro-sport.cz/

