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Women´s Challenge 2013 už má předvýběr finalistek 

 

Šestnáct dívek a žen dostalo pozvánku do čtvrtého ročníku projektu Women´s 

Challenge. Ten má za cíl rozběhat (ne)obyčejné dámy všeho věku, postavení i 

místa bydliště. „Vybírali jsme z potenciálních tří tisíc uchazeček a víc než tří 

stovek vážných zájemkyň,“ říká Martina Kozáková z organizačního týmu Prague 

International Marathonu. 

 

„Řada žen se hlásí opakovaně, oceňuju vytrvalost. Chtěli jsme všechny typy žen a s nimi 

také zajímavé příběhy, které obvykle řeší,“ dodává známý běžecký aktivista a trenér 

Miloš Škorpil. Už pro ně chystá tréninkové plány, píše si o jejich motivaci, aby poznal a 

posoudil přístup a snahu.  

Začátkem ledna 2013 vybere dvanáct finalistek, které chce dovést nejméně k Hervis 

1/2Maratonu Praha, nebo ještě lépe Volkswagen Maratonu Praha. Dostanou tréninkové 

programy, testy a poradenství, oblečení od adidasu i startovné zdarma. Oproti loňsku 

tak vzhledem k termínu získají ještě šest týdnů přípravy navíc. Na závěr sezony vyhlásí 

vítězku, která dostane za snahu zapůjčený vůz Volkswagen. 

Kdo tedy poběží za svoji výzvou?  

Tak třeba Cristina Muntean pochází z Rumunska. Mediální poradkyně žije v Praze a touží 

v 31 letech „plynule integrovat běh do svého života a uběhnout pražský maraton.“  

Vítězslava Drtinová je v 57 letech bez práce, syna má na drogách. „Jsem veselá, 

spolehlivá a zabejčená. Pobíhám čtyřikrát týdně a je mi skvěle,“ nehroutí se. Ilona 

Líkařová celých 27 let svého života kouřila, přemohla rakovinu a teď „nadchla pro běh 

celou rodinu včetně dcer a jejich partnerů.“ Kateřina Králíčková zápasí s handicapem 

dcerky, ale obě se nikdy nevzdávají. I pro ni chce uběhnout maraton. 

Simonu Vlašimskou přihlásil kamarád, aby ji splnil maratonskou touhu. Až na poslední 

chvíli se dozvěděl, že tahle agilní závodnice má za sebou osm operací kolen. Martina 

Hřebíčková z Brna se poprvé na závodní trať vydala letos na 1/2Maratonu Olomouc, 

v 49 letech… 



 

Ženy mnoha profesí se potkají v jedné běžecké skupině. Jana Šťastná působí jako 

mentální kouč. Libuše Pilná z Vrchlabí pracuje jako mistr výroby hřídelí na tři směny 

Vlakvedoucí Miriam Plachá z Plzně se přihlásila podruhé. Pochází z šesti dětí, hrávala na 

klavír, kytaru i flétnu, ale běhat? Máma, která překonala rozchod s manželem i 

zařizování nového bytu, teď sní o maratonu. „Vstávám ve čtyři, ale běh prostě potřebuji,“ 

napsala do své žádosti. 

Do výběru patří i zkušené sportovkyně. Učitelka tělocviku Martina Vaclová z Otrokovic 

jen navazuje na stopu Juniorského maratonu a chce jít příkladem svým studentům. Jana 

Pohanková ve 24 závodí pravidelně a chce se zlepšovat. O rok starší studentka Tereza 

Bartošová se nadšená knihou Ultramaratonec od Deana Karnazese chystá rovnou vydat 

v jeho stopách. Pavla Posedníková se zase zabývá designem běžecké obuvi a kde jinde by 

se měla inspirovat? 

Najdete tu i skutečně „obyčejné osudy ze sousedství“. Kateřina Nepovímová z Čeladné 

chce zkrátka jenom „vypadat a cítit se skvěle i po dvou dětech“. Markéta Jansová, co 

běhání nikdy neměla ráda, se mu začala věnovat až po dlouhé pauze po operaci kolene. 

„Poznala jsem fajn lidi a můj život dostal řád a nový rozměr,“ píše. Michaele Cibulové 

dokonce doktoři běhání zakazovali pro srdeční vadu. „Ale všechno jde, stačí jenom chtít,“ 

usmívá se. 

Idea běžeckého životního stylu mění osudy žen i jejich rodin. Ale taky už přežívá dál než 

jen v době půlročního trvání projektu. Vznikl Dámský běžecký klub se čtyřmi 

účastnicemi loňské Women´s Challenge. „Založily si ho samy. Běhají a přitom si povídají 

o cvičení, kosmetice, módě. Já už u toho nebudu, tomu už nerozumím,“ směje se Škorpil. 

Klub povede jeho žena Dana… A patronkou bude olympijská maratonkyně Ivana 

Sekyrová. 

Profily všech běžkyň, jejich životní příběhy a běžecké sny a motivace najdete na 

stránce www.pim.cz/zeny 
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Poznámky pro editory: 

 

RunCzech.com 

Běžecký seriál RunCzech.com vznikl v roce 2012 jako společný projekt masových vytrvalostních běhů organizovaných v 

atraktivních místech Česka. Vedle tří hlavních závodů v Praze nabízí také běžecké akce v regionech. Ty přitahují místní 

běžce, ale i turisty ze zahraničí. Všichni zde mohou spojit vášeň pro běhání s cestovatelskými zážitky. Pořadatelé běžeckého 

seriálu RunCzech.com získali jako jediní na světě čtyři ocenění IAAF Road Race Label, potvrzující jejich organizátorskou 

kvalitu.  

Run Czech.com 2013 tvoří tyto závody: Hervis 1/2Maraton Praha (6. dubna), Volkswagen Maraton Praha (12. května), 

Mattoni Grand Prix Praha (7. září), 1/2Maraton České Budějovice (8. června), 1/2Maraton Olomouc (22. června), 

1/2Maraton Ústí nad Labem (15. září) a nově 1/2Maraton Karlovy Vary (25. května). V roce 2012 se zúčastnilo soutěžních 

běhů seriálu RunCzech.com 34 346 běžců. Byl pro ně take vytvořen speciální bodovací systém, umožňující jim poměřit se 

podle dokončených závodů v kategoriích podle věku a profesí. V roce 2014 by měl být běžecký seriál kompletní a přitáhnout 

vice než 81 000 běžců. 

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. Pro příští sezonu už 

má závod IAAF Silver Race Label ocenění kvality. 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. 

 

 


