
1

Hannover, 07. duben 2019: 
HAJ-Marathon Hannover – běh!

27 KSM-běžkyň a běžců se zúčastnilo letošního HAJ-marathonu v Hannoveru 
– a mezi 26.650 účastníky dosáhli dobrých umístění.

První dubnová neděle v Hannoveru byla také letos zce-
la ve znamení běžeckého sportu. Zhruba 26.650 účast-
nic a účastníků překonalo v krásném počasí různé tratě. 
Na programu měli jezdci na in-line bruslích, běžci ve šta-
fetách, chodci a přirozeně běžkyně a běžci tratě na dis-
tanci maratonu, půlmaratonu a 10 km. Běžkyně a běžce 
hlasitě povzbuzovalo více jak 200.000 návštěvníků, kteří 
proměnili za slunečného počasí centrum Hannoveru  v os-
lavu příchodu jara.
  
HAJ maraton je každoročně špičkou mezi běžeckými akce-
mi a vyznačuje se extrémně rovinatou tratí. Vše v jednom, 
při prvotřídním počasí a stejně tak s  prvotřídním týmem! 
Srdečné poděkování všem kolegyním a kolegům , kteří 
přijeli do Hannoveru a gratulace k vašim supervýkonům! 
Věříme, že všichni budete na startu opět za rok! 

Celkem běželo 27 kolegyň a kolegů ze všech oblastí spo-
lečnosti KSM.

Pozadí: Skupina KSM Castings Group je hlavním výrobcem pro odlehčené automobilové díly v oblastech podvoz-
ků, převodovek, motorů a řízení. Jako specialista na lité komponenty z hliníku a magnézia se KSM snaží globálně 
o postavení na špici v technologii a kvalitě. Jako významný dodavatel pro mezinárodní automobilový průmysl patří 
podnik k top zaměstnavatelům. Podstatnými hlavními body firemní strategie jsou spolehlivé partnerství, orientace 
na zákazníka a ekonomičnost. Základem pro to jsou prvotřídní pracovníci.
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KSM nyní provozuje závody v Německu, České republice, USA a Číně s celkově zhruba 3.500 pracovníky. K záka-
zníkům patří všichni významní výrobci a dodavatelé automobilového průmyslu, jako koncern Volkswagen, Daimler 
AG, ZF, Benteler a Bosch. Podnik dosáhl v obchodním roce 2018 obratu ve výši okolo 539 milionů Euro.

Další informace ke skupině KSM Castings Group získáte na naší domovské stránce
www.ksmcastings.com 
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Sandra Dichter
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Cheruskerring 38
D-31137 Hildesheim 
www.ksmcastings.com


