
Pozvánka – přijďte si zasportovat a přitom podpořit dobrou věc 
 

Charitativní běh, jehož výtěžek ze startovného 100%, bude předán na konto Nadačního Fondu Českého Rozhlasu -  
Světluška. 
 

Radiologové běží pro Světlušku 2016 – Barco běh 
 
DATUM KONÁNÍ: 13. října 2016 
MÍSTO KONÁNÍ: BRNO- areál BVV, pavilon E 
START: 17:00 hodin 
 
Běh se koná v rámci XL. Českého radiologického kongresu České radiologické společnosti ČLS JEP. 

 
Pořadatelé:  
Radiologická společnost ČLS JEP v rámci XL. ČRK - Vlastimil Válek, Marek Mechl 
AURA Medical s.r.o.- Pavel Zavadil 
Eurocongress Centre s.r.o. 
Hlavní partneři - Barco výrobce diagnostických monitorů 
Herbadent s.r.o. - výrobce bylinných produktů 
Organizační spolupráce - BVV 
Moderátor - Michal Chylík 
 
 
"A jelikož vše má mít nějaký smysl a cíl, tak v rámci kongresu v Brně ve čtvrtek Radiologové poběží pro 
Světlušku“. Proč Světluška? My pomocí záření, které není vidět, vidíme. A pomáháme tak těm, co „nevidí“.   
Vlastimil Válek, Marek Mechl  
 
 
TRAŤ- KUDY POBĚŽÍME ČI PŮJDEME.....NO…..NEŠLO BY ASPOŇ RYCHLÝM KROKEM? 
AREÁL BVV, 2 km - 1 okruh nebo 4 km 2 okruhy 
Jako bonus pro účastníky běhu bude připraveno na trati překvapení! 
 
START je u pavilonu E, trasa okruhu povede podél pavilonu B směrem k pavilonu A, kde se otáčí a pokračuje podél 
pavilonu V a  G1 k pavilonu Z kde se otáčí a směřuje k pavilonu E.  
Okruh měří 2km. Viz. mapka. 
 

 
 
 
 



STARTOVNÉ ZÁKLADNÍ: 500,- Kč pro jednotlivé účastníky 
 

 
Pro každého účastníka je připraveno:  

 tričko limitované edice Radiologové běží pro Světlušku (při registraci do 20.9.) 

 startovní číslo Radiologové běží pro Světlušku 2km/4km 

 startovní balíček od Světlušky 

 dárek od Herbadentu 
 
 
STARTOVNÉ HONOUR: 2000,- Kč pro jednotlivé účastníky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pro každého účastníka je připraveno:  

 tričko speciální limitované edice Radiologové běží pro Světlušku (při registraci do 20.9.) 

 startovní číslo Radiologové běží pro Světlušku 2km/4km 

 startovní balíček od Světlušky 

 dárek od Herbadentu 
 
 
Společně s námi poběží i několik nevidomých běžců. Zájemci o jejich trasování (vedení) vítáni! 
 
 
REGISTRACE: 

Svoji registraci na běh pošlete na e-mail:eurocongress@grbox.cz nejpozději do 20. září 2016 nebo 

v místě konání ČRK.  

Při registraci emailem do 20. září 2016, získáváte pamětní tričko limitované edice (barva ŽLUTÁ) nebo 

speciální limitované edici (barva ČERNÁ) Radiologové běží pro Světlušku.  
 
Při registraci prosím uveďte vaše jméno a příjmení, výši startovného, délku trati 2km/4km, a velikost trička. 
  
Placení probíhá pouze na místě konání ČRK v hotovosti! 
 

mailto:eurocongress@grbox.cz


 

Kompletní výtěžek z běhu bude odeslán na konto Nadace ČRo - Světluška 
www.rozhlas.cz/světluška. 
 
KDO SE MŮŽE ÚČASTNIT: 
Účastnit se může každý, kdo má rád pohyb a chce přispět na dobrou věc. Nejde o to vyhrát, ale svým 
aktivním přístupem pomoci. 
 
PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM CELÉ AKCE: 

AURA Medical s.r.o.www.auramedical.cz 

Barco www.barco.com (výrobce diagnostických monitorů) 

Herbadent s.r.o. www.herbadent.cz (výrobce bylinných produktů) 

 
 

 
 
 
 

http://www.barco.com/
http://www.herbadent.cz/

