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Kathrine Switzer a Roger Robinson 
na 19. kongresu AIMS v Praze

Praha/ Společnost  Prague  International  Marathon  si  dovoluje  s potěšením  oznámit,  že  jedni 
z nejrespektovanějších členů světové běžecké komunity, Kathrine Switzer a její manžel Roger Robinson, 
vystoupí s přednáškou „Ženy v běhu“ na 19. kongresu  Mezinárodní asociace maratonů a distančních 
závodů, konaném 10. až 12. května v Praze, v hotelu Hilton Prague.

Kathrine Switzer byla první ženou, která „vyrazila“ na trať legendárního Bostonského maratonu. Ještě v roce 
1967, kdy tato akce byla „povolena“ pouze mužům. Během závodu se ji snažili pořadatelé stáhnout z  trati, 
ale když se jí s pomocí běžících přátel podařilo v čase okolo 4:20 hodiny doběhnout až do cíle, teprve tady  
byl uznán její výkon. Fotografie incidentu obletěla svět a později ji časopisy Time a Life zařadily mezi 100 
fotek, které změnily svět.

Se svým manželem vystoupí v Praze v hlavní sekci kongresu Ženy v běhu. Podělí se o své unikátní zkušenosti 
a předvedou i současnou prezentaci.  Roger Robinson přinese ve svém příspěvku širší  historický kontext 
událostí  jako  bylo  semifinále  běhu  na  800  metrů  žen  na  olympiádě  1928  a  celý  příběh  ženských  
olympijských her této éry.

Kathrine Switzer byla uvedena do americké ženské Síně slávy jako “maratonkyně”. Stala se nejaktivnější  
pionýrkou ženského vytrvalostního běhání. Od roku 1967 absolvovala 39 maratonů po celém světě, včetně  
vítězství v New Yorku v roce 1974. Vytvořila Avon mezinárodní běžecký seriál pro ženy, který se rozšířil do 
27  zemí  a  od roku  1978  do  dneška se  ho  zúčastnilo  přes  million  běžkyň.  Je  také jedinou  ženou mezi  
zakládajícími členy AIMS.

Další zajímavou osobností, která se podělí o své zážitky, bude Richard Donovan.  První maratonec, který 
stanul na severním i jižním pólu. Nyní pořádá každoročně North Pole Marathon a Antarctic Ice Marathon  
and 100 km. Zúčastnil se mnoha extrémních závodů v pouštích, džunglích i velehorách. V únoru 2012 zaběhl 
sedm maratonů na sedmi kontinentech v méně než pěti dnech v pořadí Antarktida – Kapské město – Sao 
Paulo – Orlando – Londýn – Hongkong – Sydney.

Se svými příspěvky vystoupí také ředitelé maratonů v Bostonu. Bombaji, Vídni nebo Bejrútu. PIM představí 
svůj vlastní projekt Women´s Challenge.

Všechny informace věnované 19. kongresu AIMS najdete na
http://www.aimscongress2012.cz

Prague International Marathon spol. s r.o. / tempo team prague s.r.o.
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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.


