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TISKOVÁ ZPRÁVA      7.5.2013 

  

Velkolepá soutěž Běh na podpatcích ovládne brněnské 

náměstí Svobody 

V Brně na náměstí Svobody vypukne ve středu 15. května 2013 v 15.00 hodin napínavé tradiční 

klání odvážných dívek a žen  - VI. ročník soutěže Běh na podpatcích. Závodnice, které uběhnou 

vytýčenou 100 metrovou trasu na náměstí Svobody na podpatcích vyšších než šest centimetrů, 

se utkají o výhry v hodnotě 50 000 korun!  

Běh na podpatcích je dnes již tradiční jarní událostí v centru Brna. V tomto závodu má 

správná běžecká obuv zvláštní parametry – šíře podpatku vlastních závodních bot, které si účastnice 

přinese, nesmí být větší než 49 milimetrů a výška musí být minimálně 60 milimetrů. Pak už stačí 

pouze, aby byla obuv na dívčích nebo ženských nohách závodnice, která má více než 18 let, 

zaregistruje se a může běžet! Cíl je jasný - být nejrychlejší! A motivace? Jako každý rok získá vítězka 

poukaz na dovolenou dle vlastního výběru, nákupy v Obchodní pasáži Rozkvět a další hodnotné ceny 

od partnerů VI. ročníku Běhu na podpatcích. Hodnotné ceny jsou nachystány také pro druhé a třetí 

místo, každý rok je vyhlášena dívka, která závodí na nejvyšších podpatcích. 

Součástí závodu je i program pro muže Gumáky Fun Race. Muži běží stejnou trasu jako ženy 

v obřích soutěžních gumácích, které dostanou k zapůjčení na místě.   

V letošním ročníku trasu absolvují i děti od šesti let, projedou si trasu na dětské elektrické 

čtyřkolce. 

Soutěž je vždy plná zábavy, napětí a adrenalinu. Pro diváky je také letos připravený atraktivní 

program plný soutěží o nákupy v Obchodní pasáži Rozkvět. 

Harmonogram letošního programu 15.5.2013: 

15.00 Slavnostní zahájení akce moderátorem Petrem Zakopalem, hudební produkce, zábavný 

program.  

15.15 Dětské závody na čtyřkolkách. 

15.40  Gumáky Fun Race – zahájení. 

16.15  Zahájení Běhu na podpatcích. 

17.00  Vyhlášení výsledků a ukončení závodu. 

Registrace účastnic závodu probíhá přes webové stránky www.behnapodpatcich.cz, mohou se 

hlásit ženy od 18 let. Podmínkou účasti je běh na vlastních botách s podpatky vysokými minimálně 60 

mm a širokými maximálně 49 mm.  

Akci pořádá Obchodní pasáž Rozkvět, cílem je upozornit na centrum města Brna jako na místo 

kulturního života, přinést do centra zábavu a život. 

Více informací a fotogalerie soutěže:  www.behnapodpatcich.cz.  

KONTAKT pro média: Mgr. Lenka Tardonová, 776 207 777, tardonova@marksmarketing.cz 

http://www.behnapodpatcich.cz/



