
3.ROČNÍK BĚHU PRO RADOST A CELOU RODINU–RYCHTÁŘSKÁ 

12°(km) 

V sobotu 3. 9. 2016 se v  Cyklokempu Loděnice v Brné u Ústí nad 

Labem uskuteční již 3.ročník příjemného  běhu po Labské cyklostezce 

pro celou rodinu i pro radost, který pořádají Pivovar Hotel Na Rychtě 

a Cyklokemp Loděnice. Běh je součástí Ústeckého běžeckého poháru 

s Mumií jako 6 klasifikovaný závod.  

Startuje se ve 4 kategoriích. Novinkou letošního ročníku je 2Run – 

štafeta na 2 x 6 km pro ty, co si netroufnou na celých 12 km.  

Oficiální start prvního – Raiffeisen rodinného závodu s malými dětmi 

na 1 km začne v 10:30h. Po něm odstartuje Juniorský běh určen 

dětem 8 – 15 let (ohodnoceni budou mladší a starší i chlapci a 

děvčata zvlášť). Celý závod zakončí hlavní běh na 12 km a 2Run pro 

muže a ženy od 11:30 hodin. 

Startovné je pro všechny online zaregistrované na 

http://vysledky.irontime.cz/prihlaska170/ a s platbou do 30. 8. 

2016 téměř symbolické. 100,- Kč stojí rodinný a hlavní závod, 50,-Kč 

juniorský závod. Na místě bude startovné dražší.  

Startovné zahrnuje: 

- netradiční medaili, Rychtářský guláš, pivo, pro děti limo a párek 

v rohlíku, vodu, energetické nápoje a ovoce na trati a v cíli 

závodu, drobnosti od partnerů 

- tombolu o atraktivní ceny od partnerů závodu a doprovodný 

program – skákací hrad, výtvarné aktivity, lanové překážky 

Část výtěžku ze startovného poputuje na konto nadačního fondu 

PLAMÍNEK NADĚJE na podporu sportovních aktivit dětí ústeckých 

dětských domovů. 

http://vysledky.irontime.cz/prihlaska170/


Akci moderuje David Cihlář z Katedry Tělovýchovy a sportu 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. 
 

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží hodnotné věcné ceny od 

partnerů závodu. Například zážitkové aktivity a tradiční výstup na 

Mt.Blanc s Adventure Company, registraci na Ústecký 1/2maraton i 

DM Rodinný běh, vstupenky do Zoo Ústí nad Labem a Děčín, 

předplatné Už víš proč?, poukázky na brýle vlastního výběru do 

Optiky Krůtková, dárkový koš značky Jelen, potřeby pro juniory a 

další. 

Všechny potřebné informace o startu včetně možnosti ubytování a 

popisu trasy najdete na www.pivovarnarychte.cz. 

Běh doporučujeme jako vhodný a měřený trénink týden před 

VI.RUNCZECH Ústeckým půlmaratonem 17. 9. 2016. 

Všichni jste srdečně zváni. 

 

Jiří Šťovíček a Radana Kubíčková 

Pivovar Hotel Na Rychtě 


