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WOMEN'S CHALLENGE BĚŽÍ SPRÁVNÝM SMĚREM

Praha/ Women's Challenge běží správným směrem a její hrdinky čeká za čtyři týdny první 
vrchol – Hervis 1/2Maraton v Praze. Podruhé se potkalo třináct vybraných finalistek třetího 
ročníku projektu, přinášejícího motivaci k běhání dámám všeho věku, vzdělání, výkonnosti 
i bydliště.

Povykládaly si o zkušenostech a pak vyrazily společně na lehký výklus do Prokopského 
údolí. Na to ještě nafasovaly kompletní sadu běžeckého oblečení a obutí od adidasu, pitný 
režim od Mattoni a kosmetický balíček od MF Dnes.
"Opravdu se snaží a navíc dávají veřejně všanc své zkušenosti, to také není jednoduché. 
Společně propagujeme aktivní způsob života. A vidím hodně pozitivní ohlasy, zejména od  
mužů", řekl Miloš Škorpil, který působí v roli kouče ženské skupiny. Píše tréninkové plány, 
konzultuje jeho úpravy i stavy po náročné zátěži.

Většina  žen  má za  sebou  první  závodní  zkušenost  v životě,  v sobotu  odběhli  Palestra 
Kbelskou 10 v Praze.  "Držela jsem se vodiče na čas 55 minut a nakonec ho předběhla.  
Byla  jsem na sebe neuvěřitelně  pyšná a  zažila  po dlouhé době  pocit  štěstí",  řekl  Iva 
Kubešová, 38letá máma dvou dětí, která poté, co ji opustil partner, začala běhat sama 
doma na Malé Straně v Praze.

Jana Štěchová z Bíliny běžela zase společně s manželem, jehož se rozhodla následovat 
v jeho vášni, aby s ním mohla trávit více času.  "A ještě spolu po cestě flirtovali, dali si  
snad rande, nebo co", smála se Kateřina Jacques,  bývalá politička. Ta ještě  jen těsně 
unikla stádu srn, které se na kraji Prahy přehnaly účastníkům přes silnici. "Změnily se mi 
obzory a překlopil  režim života.  Jeho středobodem je teď  běh",  dodala matka tří  dětí 
v rozpětí od šesti do osmnácti let.

Blanka Zbořilová dlouho jezdila  na horském kole.  "Mám nového psa,  ten už se mnou 
s kolem běhat nedokáže. Ale běhat jo,  a proto běhám", prozradila lékařka z Karlových 
Varů, která se chystá v 53 letech na maraton.

Zdeňka Matoušková plní tréninkový plán, okolo sedmdesáti kilometrů týdně, s kočárem, 
v němž  v kopcích  okolo  středočeského  Vranova  tlačí  dvouletou  dcerku  Elišku.  Nemá 
hlídání… Manžela ji zastřelil u benzínové pumpy lupič. Pár dní před tím, než se měl vydat 
na trať jako člen maratonské štafety. "Dostala jsem nabídku ho nahradit a tak jsem se do 
toho dala. Čím víc jsem běhala, tím míň brala prášků proti depresím", přiznala.
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A tak dále. Co běžkyně, to osobitý příběh.

Kromě  běhání  našly  kamarádky,  s nimž  si  pravidelně  vyměňují  zážitky  a  navzájem se 
povzbuzují. "Chodím běhat se skupinou ve Stromovce. Nevěřila bych, co dokážu ve svém 
věku ještě poprvé", vyprávěla nadšeně další padesátnice Věra Dudová z Prahy

Komise vybere na konci běžecké sezony vítězku Womens Challenge 2012, která vyhraje 
zapůjčení  vozu  značky  Volkswagen.  Bude  zvolena  i  miss  Sympatie.  "Tolik  toho 
nenaběháme, ale obrovsky jim fandíme a obdivujeme je", povzbudily běhající dámy jejich 
dvě  patronky,  beach-volejbalistky  Kristýna  Kolocová  s Markétou  Slukovou,  téměř  jisté 
účastnice londýnské olympiády 2012.

Novinky projektu sledujte na www.pim.cz
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Poznámky pro editory:

Prague International Marathon spol. s r.o.

Společnost  Prague  International  Marathon  spol.  s  r.o.  („PIM“)  založil  v  roce  1995  Carlo  Capalbo,  prezident  společnosti,  s cílem 
zorganizovat v ulicích Prahy velký mezinárodní maraton. Na start prvního závodu se téhož roku postavilo 958 běžců. Od té doby se 
aktivity PIM rozrostly a rozvinuly do celé série běžeckých akcí známých jako PIM Běžecký seriál. V roce 2011 se závodů v rámci PIM 
Běžeckého seriálu zúčastnilo  přes 60 000 závodníků  z celého světa.  Volkswagen Maraton Praha patří  mezi top 10 maratonů  světa 
odehrávající se v jedné z nejkrásnějších lokalit a v roce 2010 se stal 7. nejrychlejším na světě (Eliud Kiptanui doběhl v čase 2:05:39). 
PIM je rovněž od roku 1999 pořadatelem pražského půlmaratonu a závodů na kratší tratě Grand Prix.

Závody organizované PIM jsou sponzorovány jedněmi z největších investorů v České republice, společnostmi Volkswagen, adidas, Hervis 
a Mattoni. Celková organizace a atmosféra závodů přilákala do České republiky řadu předních světových atletů zvučných jmen (Haile 
Gebrselassie, Stefano Baldini, Paul Tergat, Moses Tanui a Antonio Pinto) a tisíce návštěvníků.

PIM je také jedním z mála organizátorů závodů na světě, který je držitelem kolekce 3 ocenění IAAF: IAAF Road Race Silver Label pro 
METRO Běh na 10 km a IAAF Road Race Gold Label pro Hervis 1/2Maraton Praha a Volkswagen Maraton Praha.

tempo team prague s.r.o.

Výraz "tempo" je zkratka organizace "The European Marathon Promotion Organization", která se zaměřuje na rozvoj maratonských 
závodů  a dalších  běžeckých  akcí  v  Evropě.  Společnost  tempo team byla  založena v roce 2000 skupinou odborníků  a  sportovních 
nadšenců.
Aktivity společnosti tempo team zahrnují vytváření konceptů, budování značky, marketing a samotnou organizaci sportovních akcí. Od 
jejího založení se společnost tempo team stala nedílnou součástí organizace pražského maratonu a také rozvoje PIM Běžeckého seriálu.
Za účelem uspořádání závodu Volkswagen Olomoucký 1/2Maraton vytvořila společnost tempo speciální tým odborníků s patnáctiletými 
zkušenostmi v oblasti organizace běžeckých akcí. První ročník závodu Volkswagen Olomoucký 1/2Maraton se pořádal v roce 2010 a 
jednalo se o první závod, který společnost tempo team organizovala mimo Prahy. Sérii závodů doplnil v roce 2011 závod Volkswagen 
Ústecký 1/2Maraton, který se konal v září.
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