
  

 

Př ipřavte se na přvní  mařaton s RunCzech: 
bezva tře ninky a supeř slevy v Running Mall  

Zima je tady, ale praví sportovci nezalezou za pec, nýbrž se soustředí na úplně nové výzvy. RunCzech a 
Běžecké centrum Running Mall právě teď jednu takovou pro nadšence sportovních aktivit připravili. 

 
Rozhodujete se právě, jestli běžet svůj první maraton? Láká vás přímo ten nejvyhlášenější v tuzemsku - 
Volkswagen Maraton Praha, který se uskuteční 3. května 2020? Pak je nejvyšší čas začít se připravovat. A 
Running Mall ukáže, jak na to s novou akcí. 

 
Pro prvních 333 nováčků, nebo-li prvoběžců, co se zaregistrují a chtějí se nachystat na svůj první opravdu velký 
závod, spustil akci s podtitulem Připrav se na svůj první maraton. Co to znamená? 

 
V Running Mallu mohou absolvovat každý týden 3 tréninkové lekce po dobu tří měsíců zdarma jako nejlepší 
přípravu před květnovým vrcholem. Proto, aby byli dobře naladění a zvládli porci 42 kilometrů a 195 metrů tak, 
aby měli z běhání co největší radost a zážitek. Na stránkách Running Mall si vyberou ze široké nabídky přípravy. 
Od jógy, přes funkční trénink až po běžeckou školu a další eventy. Přes zimu tu načerpají síly i kondici a zapracují 
na své vytrvalosti. A získají mnohem víc.  

 
Protože je dobré být na zimní období tréninkových jednotek dobře vybavený a mít hned několik vrstev oblečení, 
v Prague Marathon Store si vyberou sportovní trička, funkční oblečení nebo běžeckou obuv značky adidas. Na to 
vše získají exkluzivní 33% slevu. 

 
Pořád to není všechno! RunCzech vítá s otevřenou náručí každého nového běžce v rodině vytrvalců. Ti, pro něž 
bude 26. ročník Volkswagen Maratonu Praha jejich poprvé, se mohou těšit na personalizované číslo s vlastním 
jménem ve stylu Můj první Volkswagen Maraton Praha. Běžet tak mohou s jedinečným číslem na zádech. 

 
Efekt? Velká podpora od ostatních běžců a něco navíc, co nikdo jiný nemá. A pak navrch jistota, že pokud to v 
závodě budou chtít vzdát, nikdo je v tom nenechá a zkušení atleti okolo nich je namotivují. Pravidelní maratonci 
je sebou ruku v ruce dovedou do cíle, aby si každý prvoběžec vychutnal ten nejsilnější zážitek ze závodění s 
ostatními i bojem sám se sebou za doprovodu skandování fanoušků podél trati a potlesku od organizátorů za 
cílovou rovinkou. Až tam úspěšně končí celá akce RunCzech i Running Mall. 

 
Detailně si ji můžete projít tady: https://www.runningmall.cz/cs/pim-bezecky-klub/novinky/trenink-na-tvuj-
prvni-volkswagen-maraton-praha-26227.shtml 

 
Registrujte se teď na www.runczech.com pro motivaci k vašim novým cílům. Motivujte i vaše blízké, kamarády, 
nebo kolegy a jděte do toho spolu. Registraci můžete koupit i jako dárek na https://www.runczech.com/cs/o-
nas/pro-verejnost/poukaz-na-registraci/index.shtml. 
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