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INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM (22. – 23.5.2015) 

22.5.2015 (pátek) 

9:00 – 20:00 Vyzvednutí startovních balíčků v PUMA Concept Store v OC Palladium  

  (Patro 0, u vchodu z Náměstí Republiky) 

 Doporučujeme vyzvednutí startovního balíčku v tento den, abyste předešli dlouhým frontám 

v den konání akce 

23.5.2015 (sobota) 

9:00 – 12:00 Vyzvednutí startovních balíčků v zázemí akce - u hlavní budovy Psychiatrické nemocnice 

Bohnice (Ústavní 91, Praha 8) 

9:00 – 17:00 Bohatý doprovodný program 

12:00 – 12:20 Taneční vystoupení 

12:20 – 12:30 Yoyo exhibice SLUSNY Team 

12:30 – 12:45 Společné rozcvičení před startem 

13:00   Start běhu Barvám neutečeš 

14:10  Yoyo exhibice SLUSNY Team 

14:15  Koncert Pavel Callta 

15:00  Slosování všech účastníků o zapůjčení automobilu Mercedes-Benz na víkend zdarma a 

dalších cen od partnerů.   

Pozn. Do slosování budou zařazeni všichni účastníci, kteří akci dokončí a budou slosování 

osobně přítomni. V případě, že vybraný účastník nebude přítomen, bude se slosování 

opakovat 

15:15  Hromadný výhoz barev před podiem 

15:30  DJ 
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BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM 

 Barvy a laky Hostivař 

o Stěna radosti – napiš vzkaz nebo se podepiš 

o Vybarvi si svého panáčka na tričku u stánku Barvy a laky Hostivař. Tričko dostaneš ve 

startovním balíčku 

 Mercedes-Benz  

o Přijď si zazávodit na Playstation 4   

 Nikon fotostěna  

o Vyfoť se v čistém před akcí a celý od barev po akci  

o Foto Ti bude ihned odesláno na e-mail 

 Big Shock! Relax zóna 

 Bavaria pěnová zóna 

o Nejen na trati, ale také v zázemí akce na Tebe bude čekat pěnová zóna 

 Kostka koloběžky 

o Přijď si zapůjčit koloběžku a projeď si trať i na koloběžce (před během či po běhu) 

 Yoyo a SLUSNY team 

o Vyzkoušej si kvalitní yoya pod dohledem nejlepších českých yoyerů 

 Výtvarný ateliér 

o Vytvoř si vlastní obrázek různými výtvarnými technikami pod dohledem profesionálů 

o Motto: "S námi se naučí malovat každý" 

 Mandalky 

o Vytvoř si barevný obrázek z písku 

 LINKA BEZPEČÍ – kavárna 

o Zakoupením produktů v kavárně Linky bezpečí přispíváte na její podporu. 

 

Dále bude připravena nafukovací atrakce pro děti, občerstvení a další aktivity partnerů akce.  
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STARTOVNÍ BALÍČEK zahrnuje:  

- Tričko 
- Sáček s barvou 
- Sluneční brýle 
- Náramek 
- Startovní číslo 
- Další drobnosti od partnerů akce 

 

Trička budou také volně v prodeji za 100,-Kč. 

Další sáčky s barvou budou k zakoupení za 30,-Kč/ks. Při větším množství bude poskytnuta 
množstevní sleva.  

Vše bude možné zakoupit u informačního stánku. 

 

VYZVEDNUTÍ STARTOVNÍCH BALÍČKŮ 

Každému účastníkovi bude vydán startovní balíček na základě DOKLADU TOTOŽNOSTI. 

Děti registrované přes online registraci mladší 15 let si v případě nepřítomnosti rodiče mohou 

vyzvednout startovní balíček na základě předložení KARTIČKY POJIŠTĚNCE a SOUHLASU RODIČŮ či 

ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE. 

 

CO S SEBOU 

- Doklad totožnosti 
- Kartičku zdravotní pojišťovny 
- A především dobrou náladu  

 

ŠATNY 

K dipozici budou dámské i pánské šatny. 
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ÚSCHOVNA 

Pro účastníky běhu je po celou dobu připravena úschovna, kde si můžete odložit své věci. Úschovna je 
pod neustálým dohledem. 
 

UMÝVÁRNA, WC 

V areálu pro vás bude připravena pitná tekoucí voda na umytí a WC.  

 
BARVY 

Barvy jsou hygienicky nezávadné, testované a vytvořené z potravinářských barev. Přesto je lepší barevný 
prášek nesypat přímo do očí a nevdechovat z plných plic. Pokud jste citliví, doporučujeme si na závod 
vzít sluneční brýle (jsou součástí startovního balíčku) a přes ústa si můžete přetáhnout šátek nebo masku 
proti prachu. Děti mladší sedmi let smí barvu používat pouze za dozoru rodičů či zákonného zástupce.  
 

JAK SE K NÁM DOSTANETE 

MHD:  
a) Při jízdě z centra Prahy do zastávky metra „C“ Kobylisy. Odtud autobusem č. 177 či 200 

(směr Bohnice) do zastávky Katovická. Zastávka je cca 3 minuty od hlavního vchodu do 
areálu Nemocnice Bohnice. 

b) Z Černého mostu jezdí autobus č. 202 do zastávky Řepínská či Katovická. 
 
Autem: GPS: 50°8'0.696"N, 14°25'26.460"E 
 
VSTUP DO AREÁLU:  

1) Hlavní vchod do areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice je z ulice Ústavní (vyznačeno 
v mapě níže) 

2) Vedlejší vchod je z ulice Čimická (vyznačeno v mapě níže) 
 

DIVÁCI 

Diváci mají vstup do areálu zdarma. Mohou se pohybovat, jak podél trasy běhu, tak v zázemí akce.  
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TRASA BĚHU 

 

 
 

 

Těšíme se na vás ve víru barev! 

Organizační tým Barvám neutečeš 


