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Hity z Rock for People zahrají na O2 Pražské štafetě, 
RunCzech uspořádá funky běh na festivalu 

RunCzech a jeden z nejznámějších multižánrových festivalů Rock for People zahajují hlubší spolupráci. 

Premiéru společného pilotního projektu si odbudou v rámci O2 Pražské štafety, která se uskuteční od 25. do 

27. června ve Stromovce. 

V prostoru doběhu všem běžcům během všech tří dnů “namíchá” populární písně interpretů z nadcházejícího 

ročníku festivalu DJ Dan Cooley.  

RunCzech rozjíždí pilotní projekt spolupráce s Rock for People. Lidé se obratem mohou těšit také na akci 

RunCzech i v rámci velké červencové hudební akce na letišti v Hradci Králové. Obě strany oznámili dohodu v 

době, kdy slaví pětadvacetileté výročí od založení a od první uspořádané akce.  

„Kromě toho nás spojuje také velice podobný přístup k životu, který kombinuje muziku a sportování. 

Spolupráce začíná na tom, že budeme dělat hudební program na O2 Pražské štafetě. A naopak RunCzech 

zorganizuje Funky běhy na Rock for People jako vhodné doplnění našeho programu. Přinese to spoustu zábavy, 

protože sami návštěvníci by možná ani nečekali, že se bude na festivalu trochu sportovat,” uvedl zakladatel 

Rock for People Michal Thomes. 

Běhání pro účastníky známé akce bude úplnou novinkou a vedení festivalu věří, že k malému protažení během 

víkendu přitáhne fanoušky napříč hudebními žánry. „Budeme rádi, když se do funky běhů zapojí co nejvíce lidí, 

ale necháme se překvapit, jak moc to návštěvníky osloví. Věříme, že k nám chodí také velké množství lidí s 

pozitivním přístupem ke sportu, a proto se v tom také sami najdou,” dodal ke spolupráci s RunCzech. 

https://www.runczech.com 
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Poznámka: Přiložené fotografie mohou být použity pouze v souvislosti s touto tiskovou zprávou 

a s uvedením zdroje: RunCzech. 

Poznámky pro editory: http://www.runczech.com/cs/pro-media/poznamky-pro-editory/index.shtml 


