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PARK KRAVÍ HORA
areál u Biotopového jezírka

Pro registrované běžce ve třech věkových 
kategoriích bude probíhat běžecký závod a pro 
všechny bude připraven i atraktivní zábavný 
doprovodný program.

Doprovodný
program

Pro všechny bude přichystán rozmanitý doprovodný 
program – rájem pro nejmenší určitě bude „dětská 
zóna“, ve které se děti mohou těšit na švédskou hru 
Kubb, americkou hru Spin ladder, disk golf, XXL 
jenga hru, XXL puzzle, skákací hrad a další atrakce; 
větší jistě zaujme velký skákací hrad, kouzelník, 
bodyzorbing a další a pro odvážné bude připravena 
horolezecká stěna, kde si mohou vyzkoušet svoji 
sílu a obratnost. 

Odpočinout si budete moci na dekách nebo 
sedacích vacích, připravených jen pro vás. Součástí 
programu bude i měření fyziologie těla s následným 
pohybovým a výživovým doporučením či orientační 
určení krevní skupiny.

Návštěvníci budou mít možnost zakoupit si 
občerstvení.

Celým odpoledním programem nás budou provázet 
moderátoři Rádia Krokodýl.

Více na darujmekrev.brno.cz

„Je lehké být jakožto soustředěný a ambiciózní 
sportovec příliš zahleděný do sebe a nevnímat 
svět okolo. Ale dělá to, čemu se věnuju, svět nějak 
lepší? Možná v určitých ohledech, ale darování krve  
může učinit téměř každý z nás a někomu tím jasně  
a hmatatelně pomoci.“

Adam Ondra  /  lezec

„Jsem ráda, když mohu pomoci dobré věci. Naštěstí 
jsem zatím nepotřebovala krev, ale nikdy nevíte, 
co se může stát a kdy se člověk sám může ocitnout  
v takové situaci.“

Lucie Šafářová  /  tenistka

Ambasadoři kampaně

DARUJ KREV A STAŇ SE HRDINOU

Sportovně zábavné odpoledne
pro malé, větší i velké



Informace o závodu
Účastníci závodu poběží ve třech věkových  
kategoriích:

 I.  kategorie 6–10 let 1.500 m, start v 14:30 h.

 II.  kategorie 11–15 let 3.000 m, start v 15:30 h.

 III.  kategorie 16–99 let 5.000 m, start v 16:30 h.

Kapacita jednotlivých věkových kategorií je 
omezena na 100 registrovaných startujících 
závodníků. Prvních 50 registrovaných závodníků 
v každé kategorii obdrží tričko do závodu  
s grafikou kampaně, sadu upomínkových předmětů 
a drobné zdravé občerstvení. 
Každý registrovaný závodník bude zařazen do 
slosování o ceny partnerů akce. 
Náramky s čipy si budou moci registrovaní závodníci 
vyzvednout již od 13:30 h., konec vyzvedávání 
náramků bude vždy 30 min. před startem závodu 
dané věkové kategorie

K registraci do závodu využijte odkaz na našich 
webových stránkách!

Ceny pro vítěze
1. místo ve všech věkových kategoriích
pohár, medaile, voucher na volný vstup do lezeckého 
„Hangáru“ Adama Ondry 

2. místo ve všech věkových kategoriích
medaile, 2 otevřené vstupenky do Hvězdárny  
a planetária Brno 

3. místo - I. kategorie
medaile, desková hra Brno šalinou s věnováním 
primátorky města Brna 

3. místo - II. kategorie
medaile, kniha Vyprávění brněnského draka  
s věnováním primátorky města Brna

3. místo - III. kategorie
medaile, publikace Pozdrav z Brna s věnováním 
primátorky města Brna

Všichni medailisté obdrží plakáty s autogramy 
Adama Ondry a Lucie Šafářové.

Ceny vítězům budou předány z rukou primátorky 
a dalších představitelů vedení města Brna i našich 
ambasadorů.

Pořadatel:

Partneři:

Mediální partner:


