B

RNĚNSKÝ

ĚŽECKÝ POHÁR

HEŘMÁNKOVÁ LÉKÁRNA
2014/2015

1. Běh o pohár Jehnic – Běh 17. listopadu

6. Radostická nerezová desítka

2. Mikulášský běh Okrouhlá

7. Ráječkovská desítka

3. Vranovský žleb

8. Modřický pohár

4. Štěpánský běh Syrovice

9. Běh kolem Myslivny

5. Kuřimský kros

10. Brněnská přehrada

servis
Výsledkovýobě na
v nové pod

auni.cz
www.atletik
Záštitu přebírají

Ing. Stanislav Juránek
běžec, lesák a politik
Před 13 lety jsem měl zdravotní problémy, šel jsem na řadu vyšetření
a lékařka mne s výsledky seznámila slovy: „Chcete to latinsky nebo česky?“ Já: „Česky.“ Lékařka: „Jste tlustý.“
A tak jsem začal víc chodit a později i běhat. Když mne na 5 km v Modřicích předběhla nejstarší běžkyně Dana Ellingerová, chtěl jsem běhání
nechat. Ale kamarádi mi pomohli a běhám dál. Pro radost, proto, abych
překonal sám sebe i proto, abych ještě něco dokázal.
Vloni se mi to podařilo. V etapovém ultramaratonu jsem zdolal 7x 43 km,
tedy celkem 301 km. I díky kamarádům, zvláště díky běžci Milanu Daňkovi, se kterým jsme běželi bok po boku.
Každý závod Brněnského běžeckého poháru je pro nás příležitost.
Příležitost ke zdraví, k radosti i k přátelství. TĚŠÍM SE na nový ročník
i na nová setkání. Díky všem, kteří organizují. Díky všem sponzorům,
kteří nám umožňují běhat. Díky všem běžcům, účastníkům Brněnského
běžeckého poháru heřmánková lékárna.

Mgr. Václav Božek, CSc.
náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
Všem, pro které je běhání buď sportem nebo součástí životního stylu,
drogou či lékem přeji, aby i letošní ročník BBP heřmánková lékárna naplnil jejich představy. Organizátorům poháru a pořadatelům jednotlivých
závodů přeji štědré sponzory a spokojené účastníky.

Ing. Oliver Pospíšil
náměstek primátora města Brna
Přestože běh je odedávna jednou z nejpřirozenějších lidských aktivit,
přestože běhu člověk historicky vděčí za přežití svého druhu, protože
některé životní situace nebylo možné efektivně řešit jinak než útěkem,
přestože náš současný svět stále zrychluje, běhá se čím dál míň. Brněnský běžecký pohár heřmánková lékárna je čestnou výjimkou, a to je moc
dobře. Hodně zdaru v ročníku 2014/2015!

Mgr. Petr Kotyza
předseda Vysokoškolského sportovního klubu Univerzita Brno,
manažer atletického oddílu
Rád bych tímto pozdravil všechny běžce a jsem rád, že nás účastníků Brněnského běžeckého poháru heřmánková lékárna každým rokem
znatelně přibývá. Již nyní tvoříme celkem velkou běžeckou rodinu, je
to znát i na trati. I v letošním ročníku Vám za všechny pořadatele chci
popřát hodně úspěchu a slíbit, že se budeme snažit Vám nabídnout
maximální běžecký servis. Ještě jednou hodně pohody na kilometrech
závodů BBP heřmánková lékárna 2014–2015. A nezapomeňte přivézt
i děti.

Historie naší lékárny se datuje 18 let zpátky, kdy si moje maminka
Mgr. Ivana Kantková otevřela lékárnu v Dolních Bojanovicích. Postupem času k ní připojila výdejnu léků v Prušánkách, a nyní stojíme před
dalším milníkem, a to otevřením lékárny v Rohatci a v Brně centru
– na Poliklinice Josefská. Dále připravujeme tak trochu jiný e-shop na
hermankovalekarna.cz a bylinkybrno.cz.
Základem našich služeb vždy byla a je kvalitní lékárenská péče s osobním
přístupem k pacientům. Práci v lékárenství vnímáme jako naše poslání,
což v době, kdy se z mnoha lékáren stávají minisupermarkety, už není
samozřejmostí. S našimi pacienty jsme si prožili jak doby dobré, tak i zlé
a motivací k další práci je pro nás každý spokojený člověk, který se k nám
vrátí ať už s dobrým slovem nebo s flaškou burčáku.
Pravidelný pohyb je velmi prospěšný pro náš organismus. Nemyslím tím
pouze naši fyzickou schránku, ale také naši psychickou kondici. Když
mám plnou hlavu starostí a potřebuju si trochu odpočinout, je pro mne
nejlepší odpočinek nazout běžecké boty a bez cíle se hnát krásnou přírodou. Z vlastní zkušenosti ale vím, jak je běhání návykové. A tak si člověk
nedá říct a pořád se snaží posouvat své limity.

Pro dosažení svých cílů je z mého pohledu důležitá zejména prevence
a proto jsme pro Vás připravili následující akce.
Na co se můžete těšit? V rámci Brněnského běžeckého poháru jsme pro
všechny účastníky připravili slevy na prezentační karty v našich lékárnách ve výši 5 % na volně prodejné léky. Dále připravujeme speciální
poradenství pro běžce na mailu sport@hermankovalekarna.cz, kde se
Vám budeme snažit pomoci zorientovat se v širokém sortimentu léků
a volně prodejných přípravků.
S příjemným napětím očekávám v jaké formě nás zastihnou první závody
Brňáku. Určitě si užjieme poctivé běžecké souboje tak jako minulý rok.
Za Heřmánkovou lékárnu

Miroslav Kantek

člen VSK Univezita Brno

Rozpis
Brněnského běžeckého poháru
Startovné 50 Kč nebo 60 Kč pro každého účastníka viz. stránka s informacemi
o registrační kartě.
Časový rozvrh je pro všechny závody jednotný
Prezentace: 8.00 hod.
Start:
9.00 hod. – starší žactvo
9.15 hod. – mladší žactvo
9.30 hod. – p řípravky
(ostatní kategorie mladších přípravek
budou dle pořadatele od 9.40)
10.30 hod. – Dky; Dci; Jky; Jři; Ž; ŽV; start na 5 km
11.15 hod. – M; MV1; MV2; MV3 start na 10 km
Žactvu je povoleno zúčastnit se závodu na 5 km s řádným bodováním ovšem
za příslušnou starší kategorii. Dorostenci a junioři se mohou zúčastnit 10 km
závodu s řádným bodováním také za příslušnou starší kategorii. Dorostenky,
juniorky a ženy se mohou zúčastnit 10 km závodu, a muži mohou startovat
na 5 km trati. Nebudou však bodováni.
Závody BBP heřmánková lékárna jsou veřenosti přístupné a nejsou limitovány
žádným omezením. Každý se zde zúčastňuje na vlastní nebezpečí a běží
s intenzitou podle svého zdravotního stavu a kondice.

heřmánková lékárna 2014–2015
Kategorie:
Přípravky: ročníky narození 2004–2005
1 km: žákyně mladší (ŽkyM), žáci mladší (ŽciM) nar. 2002–2003
1,5 km: žákyně starší (ŽkyS), žáci starší (ŽciS) nar. 2000–2001
5 km: dorostenky (Dky), dorostenci (Dci) nar. 1998–1999
juniorky (Jky), junioři (Jři) nar. 1996–1997
ženy (Ž) nar. 1976–1995, veteránky 1 (ŽV1) nar. 1966–1975,
veteránky 2 (ŽV2) nar. 1956–1965,
veteránky 3 (ŽV3) nar. 1955 a dříve
10 km: muži (M) nar. 1976–1995, veteráni (MV1) nar. 1966–1975,
veteráni 2 (MV2) nar. 1956–1965, veteráni 3 (MV3) nar. 1955 a dříve
Prosíme, přihlašujte se včas
Vyhodnocení seriálu:
Žactvo a nejstarší přípravky jsou bodovány podle pořadí v cíli: 1. místo – 100 b.;
2. místo – 95 b.; 3. místo – 91 b.; 4. místo – 88 b.; 5. místo – 86 b a každý další
o 1 bod méně než předchozí.
Ostatní kategorie v závodech na 5 a 10 km jsou bodovány: 1. místo – 500 b.;
2. místo – 490 b.; 3. místo – 481 b.; 4. místo – 473 b.; 5. místo – 466 b.;
6. místo – 460 b.; 7. místo – 455 b.; 8. místo – 451 b.; 9. místo – 448 b.;
10. místo – 446 b. a každý další získává o 1 bod méně než předchozí.
Minimální počet je 10 bodů za závod, to ovšem neplatí v případě, že závodník
závod vzdá.
Celkové pořadí v seriálu je dáno součtem nejvyšších získaných bodů 6-ti z 10
závodů. Při shodě dosažených bodů rozhoduje o pořadí nejlepší dosažené
umístění.

1. závod Brněnského běžeckého poháru heřmánková lékárna
Běh o pohár Jehnic – Běh 17. listopadu
Datum: 17. 11. 2014
Pořadatel: VSK Univerzita Brno – oddíl atletiky, Atletika UNI CZ s.r.o.,
ZŠ v Jehnicích, FSpS MU a ÚMČ Brno-Jehnice
Ředitel závodu: Mgr. Petr Kotyza
Telefon: 606 333 997
e-mail: kotyza@fsps.muni.cz
Místo: Základní škola v Jehnicích
Tratě: 1/1,5/5/10 + přípravky

2. závod Brněnského běžeckého poháru heřmánková lékárna
Mikulášský běh Okrouhlá
Datum: 6. 12. 2014
Pořadatel: AC Okrouhlá a obec Okrouhlá
Ředitel závodu: Gustav Grün
Telefon: 777 080 515
e-mail: GustavGrun@seznam.cz
Místo: Okrouhlá u Boskovic, Kulturní dům
Tratě: 0,4/0,9/1,8/5,0/8,6 + přípravky

INKOSPOR: Sportovní výživa prémiové kvality
Inkospor je německá značka sportovní a speciální výživy určená pro všechny
typy sportovců a zdravý životní styl. Vyznačuje se nejvyšší farmaceutickou
kvalitou. Vývoj produktů Inkospor má na starosti skupina mezinárodních vědců z oblasti výživy a potravinářských technologií. Výroba produktů Inkospor
podléhá tzv. GMP (Good Manufacturing Practice) – správné výrobní praxi podle kritérií platných ve Spojených státech.
Každý výrobek Inkospor prochází před uvedením na trh důkladnými potravinářskými testy a chemickými a mikrobiologickými analýzami dle nejnovějších
sportovně-vědeckých poznatků a v souladu s evropským právem regulujícím
potravinářský a farmaceutický průmysl.
Sportovní výživa Inkospor nabízí tři základní produktové řady – X-Treme,
Active a Active Balance.
Produkty řady X-Treme představují řešení pro profesionální sportovce a pro
lidi, kteří velmi intenzivně sportují. Jde o výrobky vyvinuté podle nejnovějších
vědeckých poznatků speciálně pro individuální nároky profesionálních vrcholových sportovců.
Řada Active je tou pravou volbou pro lidi, kteří jí zdravě, sportují a chtějí
si udržet štíhlou postavu a dobrou kondici. Produkty Active jsou jednoduše
určeny pro všechny, kteří aktivně provozují sporty všeho druhu a dbají na to,
aby jejich tělu nikdy nechyběly žádné důležité živiny.
Speciálně vyvinuté pro hubnutí jsou produkty Active Balance. Jsou založeny
na tzv. principu Low-Carb, jehož podstata spočívá v tom, že tělo přijme malé
množství komplexních sacharidů. Díky tomu zůstane hladina krevního cukru
bez výkyvů a tělo využívá jako zdroj energie tuky uložené v tukových polštářcích. Látková výměna se téměř výhradně přepne na spalování tuků.
Výrobky Inkospor vznikají ve společnosti Nutrichem, která se věnuje i vývoji
a výrobě léků. Precizní postupy uplatňované při výrobě léků se tedy odrážejí
i v divizi sportovní výživy. Nutrichem kromě toho spolupracuje se Světovou
antidopingovou agenturou (WADA), což zaručuje
naprostou bezpečnost
produktů Inkospor.
Farmaceutická
kvalita
a více než pětadvacetiletá tradice na evropském
trhu, to je sportovní výživa Inkospor.

3. závod Brněnského běžeckého poháru heřmánková lékárna
Vranovský žleb
Datum: 13. 12. 2014
Pořadatel: ATLETIKA UNI CZ s.r.o.
Ředitel závodu: Robert Škarecký
Telefon: 602 165 852
e-mail: robert.skarecky@metrostav.cz
Místo: Sportovní areál AMK Zbrojovky Brno
Tratě: 0,3/0,8/1/1,5/5/10

4. závod Brněnského běžeckého poháru heřmánková lékárna
Štěpánský běh Syrovice
Datum: 26. 12. 2014
Pořadatel: TJ Sokol Syrovice
Ředitel závodu: Ota Suchánek
Telefon: 605 120 302
e-mail: oto.suchanek@email.cz
Místo: Syrovice sokolovna
Tratě: 1/1,5/4,7/9,4 + přípravky

Svět wellness Infinit

Wellness Infinit Maximus

www.infinit.cz/brno-lesna
Majdalenky 10b, Brno-Lesná
Tel.: +420 739 500 252

www.infinit.cz/brno-prehrada
Hrázní 4a, Brno-Kníničky
Tel.: +420 730 182 942

Relaxační centra Infinit Vám nabízí k pasivnímu i aktivnímu odpočinku saunový svět, vodní spa, privátní vířivé a zážitkové koupele,
masáže, fitness zónu či solária.
Odpočiňte si od starostí všedních
dní dle Vaší aktuální nálady! Můžete
využít široké nabídky masáží vedených předními odborníky – klasické,
relaxační, baňkování, reflexní terapii
chodidel, masáž lávovými kameny,
čokoládový zábal a mnoho dalších.
Ve světě Infinit najdete několik druhů
saun a parních lázní.
Ve Wellness Infinit Maximus je nově
otevřen unikátní venkovní saunový
svět, jehož kouzlu propadne každý
milovník saunování. Navštívit zde můžete saunu na jezeře, tradiční finskou
saunu či zakopané sauny – bylinkovou chýši, alchymistův sklep nebo
odpočinkový vinný sklípek. Ve vnitřní zóně dále najdete např. tureckou
a medovou saunu, parní lázně, Kneippovy lázně nebo vodní spa.
Čeká na Vás i moderní plně klimatizované fitness centrum. Věnovat se
Vám bude soukromý trenér, který Vám
připraví program šitý na míru.
Svět wellness Infinit provozuje vlastní plaveckou školu Rosnička. Kromě
odborně vedených kurzů plavání nabízí Infinit plavání pro veřejnost rodičů
s dětmi a rodinné víkendy ve wellness
za zvýhodněné ceny.

5. závod Brněnského běžeckého poháru heřmánková lékárna
Kuřimský kros
Datum: 3. 1. 2015
Pořadatel: TJ Slovan Kuřim-Podlesí
Ředitel závodu: Aleš Sikora, Richard Kolář
Telefon: Sikora – 608 661 139, Kolář – 603 111 271
e-mail: ales@sikora.cz, seniornet@centrum.cz
Místo: Kuřim ZŠ Tyršova
Tratě: 1/1,4/5/10 + přípravky

6. závod Brněnského běžeckého poháru heřmánková lékárna
Radostická nerezová desítka
Datum: 17. 1. 2015
Pořadatel: TJ Sokol Radostice, obec Radostice, BETA URSUS Orienteering
Ředitel závodu: Pavel Ptáček, Jindřich Martinec
Telefon: Ptáček – 603 255 926, Martinec – 606 387 413
e-mail: pavel.ptacek@bmt.cz
Místo: Radostice náměstí
Tratě: 0,4/0,6/1/1,7/4,6/10,5

Plavecká škola Rosnička Brno
www.plavani-rosnicka.cz
Majdalenky 10b, Brno-Lesná
Tel.: +420 737 692 474

Plavecká škola Rosnička nabízí kurzy plavání dětí kojeneckého, batolecího a předškolního věku, letní intenzivní kurzy, příměstské tábory a pobyty s plaváním v krásné přírodě.
Kurzy probíhají v hezkém a čistém
zázemí Světa wellness Infinit. Plave
se v relaxačním (34 °C) a zážitkovém (32 °C) bazénu v malých skupinkách po 4 – kojenci, 6 – batolata
a 7 – předškoláci, dětech. Součástí
vodního světa je i parní solná lázeň
s eukalyptovými esencemi, kterou
děti po každé lekci navštěvují už
od nejútlejšího věku. Bazény splňují
nejnáročnější hygienické a provozní
podmínky pro pořádání dětských plaveckých kurzů od půlročních miminek.
V Rosničce se setkáte se špičkovým
lektorským týmem. Instruktorky plavecké školy v lekcích vytvářejí příjemnou přátelskou atmosféru, abyste se
ve vodě cítili bezpečně. Výuka plavání
vychází z psychomotorického vývoje
dětí a to je pravidlo, které je v Rosničce vždy respektováno.
Kromě odborně vedených kurzů plavání nabízí Rosnička ve spolupráci se
Světem wellness Infinit plavání pro
veřejnost rodičů s dětmi a rodinné
víkendy ve wellness za zvýhodněné
ceny.
Více informací o kurzech a o vstupech
se dočtete na našich webových stránkách.

7. závod Brněnského běžeckého poháru heřmánková lékárna
Ráječkovská desítka
Datum: 7. 2. 2015
Pořadatel: Sport Club Ráječko
Ředitel závodu: Zdeněk Přibyl
Telefon: 728 009 595
e-mail: pribapriba@seznam.cz
Místo: Ráječko sportovní hala
Tratě: 1/1,5/5/10 + přípravky

8. závod Brněnského běžeckého poháru heřmánková lékárna
Modřický pohár
Datum: 7. 3. 2015
Pořadatel: MÚ a TJ Sokol Modřice
Ředitel závodu: Bronislav Krejčí
Telefon: 603 266 893
e-mail: bronislav.krejci@seznam.cz
Místo: ZŠ Benešova 332, Modřice
Tratě: 0,8/1,2/1,2/5/10 + přípravky

9. závod Brněnského běžeckého poháru heřmánková lékárna
Běh kolem Myslivny
Datum: 14. 3. 2015
Pořadatel: AC Moravská Slávia Brno
Ředitel závodu: Ladislav Zouhar
Telefon: 724 697 446, 608 874 235
e-mail: zouhar@tepl-brno.cz nebo zouha@volny.cz
Místo: Z
 Š Brno, Kamínky 5, Nový Lískovec
Zázemí i starty všech kategorií budou stejně jako minulý rok
v areálu ZŠ.
Tratě: 1/1,5/4,9/9,8 + přípravky

10. závod Brněnského běžeckého poháru heřmánková lékárna
Brněnská přehrada
Datum: 28. 3. 2015
Pořadatel: VSK Univerzita Brno, Hotel Rakovec
Ředitel závodu: V. Knobloch, K. Zadák
Telefon: 731 548 278, 603 814 070
e-mail: vkonbloch@volny.cz, karel.zadak@seznam.cz
Místo: Přehrada Brno-Rakovec, Hotel Rakovec
Tratě: 1/1,5/5/10 + přípravky

Registrační karty
Minulý ročník jsme pro kategorie běžící 5 a 10 km zdarma rozdávali plastové
registrační karty s čárovým kódem. Díky tomuto systému se prezentace závodníků výrazně urychlila. Závodníkům, kteří vlastní tuto kartu zůstává i nadále startovné 50 Kč. Závodníkům, kteří tuto kartu nemají, bude tato vydána
za poplatek 10 Kč.
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Zabýváme se vývojem, výrobou a prodejem kvalitních sycených
a nesycených nealkoholických nápojů, extra hustých plnocukerných sirupů, energetických nápojů, konopných nápojů, iontových
koncentrátů
a speciálních zdravotních nápojů. Dále vyrábíme a prodáváme PET
lahve na víno a na burčák.

Charakteristika firmy MONA Znojmo s.r.o.:
• jsme jedním z největších producentů sudové limonády v České republice
• máme vlastní řadu nápojů, které prodáváme pod značkou MONA a energetický nápoj
pod značkou STYX
• vyrábíme Pravou sudovou limonádu, znojemskou „žlutou“
• máme zavedený systém HACCP, který garantuje kvalitu vyráběných nápojů
• máme vlastní vývojové oddělení, kde neustále pracujeme na nových recepturách
• vyrábíme tradiční nápoje, které pamatujeme z dob socialismu, tzv. RETRO edice
• jsme významným výrobcem privátních značek především v oblasti sudové limonády,
obohacených nápojových koncentrátů, sirupů s ovocným podílem a energy drinků
• vyrábíme léčivý žen-šenový sirup Elixir Ginseng
• vyrábíme a prodáváme PET lahve ve velikostech 0,5 l; 1,5 l; 2 l a 2 l s motivem hroznů
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