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Ve Stromovce běhal  
maratonský světový rekordman 
 

Ojedinělý zážitek si užili dnes vpodvečer běžci v pražské Stromovce. Na cestičkách podél 

železniční trati mohli potkat trénujícího Patricka Makaua, světového rekordmana v maratonu, 
chystajícího se ho na sobotní desítku v rámci Mattoni Grand Prix Praha. A pak se s ním ještě 

proběhnout, zacvičit a nechat si ho podepsat. 
 

Makau přijel do Prahy po necelém roce. „Běhal jsem asi padesát minut lehce, něco okolo osmi kilometrů,“ 
říkal 27letý keňský běžec. „Počasí je příjemné,“ usmíval se pak. Přesto oblékl dlouhé elastické kalhoty i 

lehkou bundu. 

 
Na posledních asi dvou kilometrech ho doplnily téměř čtyři desítky nadšených běžců. „Můžu se s vámi 

vyfotit?,“ ptala se pak nesměle Věra Dudová, jedna z členek projektu Women´s Challenge PIM, 
podporujícího ženské běhání. 

 

Makau pak předvedl několik protahovacích relaxačních cviků, běžci ho vděčně následovali. A pak se společně 
podepisovali a fotografovali. „Česko mám opravdu rád, je to můj druhý domov. Už se moc těším, až sem 

přivezu svoji rodinu,“ děkoval už trojnásobný otec. Pak zamířil za odpočinkem do hotelu Hilton. 
 

V pátek ráno ho čeká společenská návštěva Ústí nad Labem, dějiště posledního podniku seriálu 
RunCzech.com (16. 9.). Odpoledne v 16 hodin pak v rezidenci pražského primátora převezme Cenu za 

nejrychlejší výkon od Mezinárodní asociace maratonských a vytrvalostních běhů AIMS za rok 2011. Na 

závodní trať Metro Běhu na 10 km vyrazí v sobotu ve 20.30. 
 

 
 

Časový program Mattoni Grand Prix sobota 8. 9. 

 

19.00 adidas Běh pro ženy 5 km 

19.40 Hilton Cloud 9 Barmanský běh 

20.30 Metro běh na 10 km 

 

Více informací na www.pim.cz 
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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 a v roce 
2012 červnový Mattoni Budějovický 1/2Maraton. 
 


