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Kobra a Tiger na startu  
aneb Slavní boxerští šampioni poběží Volkswagen Marathon Praha 

Nejen skvělí běžci, ale také další významné osobnosti se pravidelně zapisují do startovní listiny Volkswagen 
Maratonu Praha. Letos 12. května poběží dva mistři světa v boxu István Kovács a Dariusz Michalczewski a jen 
trenérovo důrazné doporučení zastavilo třetího, Lukáše Konečného, aby je doprovodil! 

 „Čeká mě obhajoba titulu, koncem června blízko českých hranic. Jsem v přípravě, zápas ale ještě není 
stoprocentně potvrzen,“ vysvětluje Lukáš Konečný, pravidelný účastník Ústeckého půlmaratonu.  

„Když jsem v tréninku, taky dobře běhám, takže jsem se chystal a těšil i na výkon, že bych to dokázal zaběhnout. 
Jenže trenér mi to zakázal, že bych byl dlouho unavený a malátný a jistě by to celkovou přípravu ovlivnilo,“ mrzí 
českého boxera. Každopádně však přijede své kolegy do Prahy na start povzbudit a  zaběhne si se svými dcerami 
alespoň Volkswagen Rodinný Minimaraton. 

István Kovács, v současnosti evropský viceprezident federace WBO, bývá jeho supervizorem při vrcholných 
zápasech. Nyní 42letý muž patří k nejvýznamnějším maďarským boxerům poslední éry. Má olympijské zlato 
z Atlanty 1996, k tomu tituly amatérského mistra světa i Evropy, v roce 2001 získal i profesionální pás světového 
šampiona WBO. Původem fotbalista, přezdívaný Kobra nebo Ko-Ko, byl dvakrát zvolen maďarským Sportovcem 
roku. Potkat ho můžete i v jeho úspěšné restauraci Box Utca v Budapešti. 

Dariusz Michalczewski byl zase v ringu známý pro svůj atraktivní styl jako Tiger. Je mu 45, pochází z Gdaňsku. 
Získal titul mistra Evropy a v roce 1988 emigroval do Německa. Tady se brzy vypracoval do jednoho z nejlepších 
profesionálů. Celkem 23x obhájil titul mistra světa WBO. A jen jediný zápas ho dělil od historického rekordu 
Rockyho Marciana ve šňůře 48 zápasů bez porážky. V Německu se prodává energetický nápoj s jeho jménem. 
Kamarádí se známou hollywoodskou hvězdou Markem Wahlbergem (hrál mj. Planeta opic, Fighter…), známým 
také jako zpěvák Marky Mark. Ten mu věnoval jeden ze svých songů No Mercy a Michalczewski sám v něm mluví 
polsky.  

Oba boxeři přijedou sami ze svého zájmu, nejedná se o žádnou promo akci. „Bavili jsme se o tom už v zimě. 
Říkali mi o svých plánech a chtěli mě jako průvodce,“ potvrzuje Lukáš Konečný. 

 
Tomáš Nohejl 
 
 
 
 
 

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte: 



  

 
Prague International Marathon spol. s r.o. / tempo team prague s.r.o. 
Veronika Honsová 
PR & marketing manager 
 
Záhořanského 3, 120 00 Prague 2 
tel: +420 777 486 801 
email: pr@pim.cz 
 
 
 
Poznámky pro editory:  
 
RunCzech běžecká liga 

RunCzech běžecká liga spojuje prestižní pražské běžecké závody organizované pod hlavičkou Prague International Marathon 
a běžecké závody ve vybraných regionech České republiky pořádané společností tempo team prague, známé jako závody 
RunCzech. Vznikl tak běžecký seriál organizující závody napříč Českou republikou, při kterých mohou všichni spojit vášeň pro 
běhání s cestovatelskými zážitky. 

V roce 2012 se zúčastnilo RunCzech běžecké ligy 64 043 závodníků z celého světa. Pro účastníky soutěžních běhů, kterých 
bylo v roce 2012 celkem 34 346, byl vytvořen prestižní běžecký žebříček, umožňující poměřit své výsledky s ostatními běžci 
v kategoriích podle pohlaví, věku a především unikátní rozdělení podle profesí.  

RunCzech běžeckou ligu 2013 tvoří tyto závody:  

 Hervis 1/2Maraton Praha (6. dubna) 

 Volkswagen Maraton Praha (12. května) 

 Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary (25. května) – novinka 2013 

 Mattoni 1/2Maraton České Budějovice (8. června) 

 Mattoni 1/2Maraton Olomouc (22. června) 

 Grand Prix Praha (7. září) 

 Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem (15. září) 

 a hostující Medzinárodný maratón mieru Košice (6. října) 

V roce 2014 přibyde osmý závod a RunCzech běžecká liga tak bude, s očekávanou kapacitou 81 000 závodníků, kompletní. 

Pořadatelé RunCzech běžecké ligy získali pět ocenění IAAF Road Race Label, potvrzující jejich organizátorskou kvalitu:  

 IAAF Road Race Gold Label pro Hervis 1/2Maraton Praha 

 IAAF Road Race Gold Label pro Volkswagen Maraton Praha 

 IAAF Road Race Silver Label pro Běh na 10 km v rámci Grand Prix Praha 

 IAAF Road Race Silver Label pro 1/2Maraton Olomouc - novinka 2013 

 IAAF Road Race Silver Label pro 1/2Maraton Ústí nad Labem - novinka 2013 
 

 
 
 
 
 
Prague International Marathon, spol. s r.o.  
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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 postavilo 958 běžců. Od té doby 
se aktivity PIM rozrostly a rozvinuly do celé série běžeckých akcí známých jako RunCzech běžecká liga.  

Volkswagen Maraton Praha patří mezi top 10 maratonů světa odehrávající se v jedné z nejkrásnějších lokalit. V roce 2012 se 
ho zúčastnilo 9 057 závodníků z celého světa. PIM je rovněž od roku 1999 pořadatelem pražského půlmaratonu a závodů na 
kratší tratě Grand Prix Praha. Hervis 1/2Maraton Praha se stal nejrychlejším půlmaratonem roku 2012! Etiopan Atsedu 
Tsegay ho zaběhl v rekordním čase 58:47. 

Závody organizované PIM jsou sponzorovány jedněmi z nejvýznamnějších firem 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, Antonio Pinto či Patrick 
Mackau) a tisíce návštěvníků.  

Další aktivitou PIM je organizace Juniorského maratonu pro studenty středních škol. Štafetový závod na maratonské trati 
pro 10 členná družstva nejdříve zaběhnou regionální kola a jejich vítězové se zúčastní finále v rámci Volkswagen Maratonu 
Praha v neděli 12. května 2013. 

 
tempo team prague s.r.o. 

Společnost tempo team se věnuje rozvoji maratonských závodů a dalších běžeckých akcí v Evropě. Byla založena v roce 
2000 skupinou odborníků a sportovních nadšenců.  Výraz "tempo" je zkratka organizace "The European Marathon 
Promotion Organization“. 

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 RunCzech běžecké ligy.  

tempo team je hlavní organizátor závodů v regionech pod hlavičkou RunCzech běžecké ligy a to 1/2Maratonu České 
Budějovice, 1/2Maratonu Olomouc, 1/2Maratonu Ústí nad Labem a nově také 1/2Maratonu Karlovy Vary. 

 

 

 


