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Vítězka Women´s Challenge běží dál 
 
Praha/ Galavečerem s příjemnou atmosférou a vyhlášením cen pokračovala v 
noblesním prostředí hotelu Hilton v Praze jarní sezona RunCzech.com. 
 
Ceny převzali vítězové firemních štafet i týmů z Hervis 1/2Maratonu Praha i Volkswagen 
Maratonu Praha. Jen pro úplnost: soutěžních běhů v prvním z nich se zúčastnilo 
rekordních 11085 běžců 81 národností. Toho druhého stejně unikátních 9057 dokonce 92 
národností. Ve firemních týmech to byl nárůst o 21, resp. 19%. 
 
Sedmnáct mužů převzalo odznaky PIM Kingů za nejméně 15 odběhnutých květnových 
maratonů společnosti PIM od roku 1997, kdy se uchovávají elektronické výsledkové listiny. 
Maratonské pole i letos obohatily tradičně výjimečné ženy, vybrané do finale projektu 
Women´s Challenge. Ty se na slavnostním večeru předvedly ve stylovém obutí: na 
jedné noze lodička, na druhé běžecká adidaska. A svému trenéru Miloši Škorpilovi 
objednaly dort s marcipánovými ozdobami přesně v této podobě. Pak ho roztočily na 
tanečním parketu v rytmu Michaela Jacksona. 
 
Podle hlasování na webu získala titul Nejsympatičtější z nich Táňa Vlčková. Z nesoutěžní 
části získala vylosovaná výherkyně Petra Davídková večeři v restauraci Zinc hotelu Hilton. 
Ze známých jmen se objevila mezi nejlepšími i třeba bývalá poslankyně Kateřina Jaques. 
 
Vítězkou třetího ročníku projektu Women´s Challenge, který má za cíl rozběhat ženy všech 
kategorií, byla vyhlášena 38letá Iva Kubešová z Prahy. Za odměnu dostane na čtyři 
měsíce zapůjčený vůz Volkswagen Jetta. 
 
„Od ledna, kdy jsme se začali scházet, prokázala obrovské zlepšení. A taky zaznamenala 
podle našeho názoru veliký pokrok v osobní rovině, tím se vše umocnilo,“ říká trenér 
Škorpil. 
 
Vítězka donedávna chodila na spinning, ale mnoho neběhala. Navíc zůstala bez práce a 
v zimě ji manžel zanechal samotnou se dvěma dětmi. „Nevěřila jsem si, byla jsem dole, 
sebedůvěra žádná. Ale teď, když jsem odběhla maraton, zvládnu už všechno,“ usmívá se. 
 
Za svůj cíl si vytyčila nejprve půlmaraton. Poté, co ho zaběhla v reálném čase 2:16 a po 
doběhu stále cítila dostatek energie, vydala se za maratonskou metou. Tu naplnila za 
4:24. Krom tréninku dokázala dokončit kurs výživové poradkyně a založila malou 
poradenskou firmičku. 
 



 

„Poznal jsem ji jako špatně naloženou, negativní. Ale postupně se uvolnila, psala moc 
hezké zprávy i o svém běžeckém vývoji a k tomu si naložila maraton, který dokázala 
doběhnout,“ chválí ji Škorpil. 
 
“Jsme na sebe pyšné, jsme o moc šťastnější, možná o něco moudřejší a sebevědomější 
a rozhodně o hodně bolavější. Ale to rozběháme a už teď přemýšlíme, kam asi poběžíme 
zítra,” napsala si o maratonu. „Můj největší zážitek bylo poznání ostatních holek a Miloše. 
Vůbec jsem nedoufala, že můžu takové vzdálenosti uběhnout. Ale dokázala jsem to. Chci 
běhat dál, potkávat se na závodech, zlepšovat,“ dodává Iva Kubešová. 
 
Jediná věc se jí nepodařila. S 19letým kamarádem se vsadila, že když ho předběhne v 
půlmaratonu, on přestane kouřit. “Neběžel, vymluvil se na školu. Musíme běžet někde 
jinde v létě sami. Nebo aspoň jen sami dva spolu. Chci ho zachránit,” plánuje. 
 
Čtvrtý ročník Women´s Challenge bude vyhlášen už na podzim. „Chceme získat delší čas 
na přípravu,“ vysvětluje Škorpil. Z nově 15 vybraných finalistek postoupí 10 nejlepších do 
finálové jarní přípravy. 
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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. 


