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Ženy z Women´s Challenge míří k maratonu 
 

Všechny až do úplného cíle! Ačkoliv to některé ani původně neplánovaly, všech třináct vybraných 
účastnic se postaví na start Volkswagen Maratonu Praha. A naplní tak téměř půlroční systematickou 
běžeckou přípravu. Čtvrtý ročník projektu Women´s Challenge směřuje k vyvrcholení! 
 
Gazelky, jak si finalistky letošní Women´s Challenge říkají, podstoupily téměř půlroční běžeckou 
přípravu pod vedením trenéra Miloše Škorpila. V rámci přípravy řada z nich navlékla poprvé v životě 
startovní číslo při březnové Palestra Kbelské 10. Poté některé jen nemoc zastavila před startem na 
Hervis 1/2Maratonu Praha. Ani nadále neustávaly v přípravě, o níž také poctivě referovaly ve svých 
běžeckých deníčcích.  
 
„Moc se mi líbila atmosféra. Po nemoci se mi sice neběželo moc dobře, ale jsem ráda, že jsem to 
neproležela v posteli,“ říkala třeba 26letá instruktorka autoškoly Michaela Cibulová z Mladé Boleslavi, 
která se od dětství potýká se srdeční vadou a s oblibou říká: „Když se chce, tak to jde.“ 
 
Naopak zkušená otrokovická učitelka tělocviku Martina Vaclová uběhla už svůj dvacátý půlmaraton. 
„Mně se běhá velmi dobře tam, kde je hodně lidí. Ukrytá v davu, si běžím svoje a prožívám si svoje lepší 
i horší chvilky,“ vypráví 31letá žena. 
 
V neděli 12. května vyběhnou gazelky na královskou maratonskou trať. „Holky jsou skvěle připraveny. 
Tréninkové plány, které dostávaly, plnily svědomitě, některé je dokonce i přeplňovaly. Jsou skvělá parta 
a po celou dobu se vzájemně podporují, což je pro jejich výkon strašně důležité.“ chválí finalistky 
koordinátorka projektu Martina Kozáková. 
 
V průběhu června vybere komise Prague International Marathon vítězku projektu, která získá 
pronájem vozu Volkswagen a řadu dalších cen od partnerů projektu. „Největším vítězstvím pro 
účastnice Women´s Challenge je především překonání sama sebe,“ dodává Kozáková. 
 
Ženy z Women´s Challenge se objevily také v řadě lifestylových médií, naposledy o nich běžela reportáž 
v aktuálním vydání běžeckého magazínu Tempo na ČT Sport. Ani maratonem jejich běžecký život 
neskončí, chystá se volné pokračování jejich společenství pod názvem Dámský běžecký klub. Finalistky 
dostaly běžecké oblečení od adidas, projekt podporuje také kosmetika Garnier. 
 
Zájem o účast v  Women´s Challenge byl letos skutečně obrovský, přihlásilo se 1 300 zájemkyň! Komise 
PIMu vybrala 13 nejzajímavějších a typově odlišných dam. Jedná se o ženy nejrůznějšího věku, profesí i 
sociálních skupin. Žádné vyšvihané sportovkyně. Nebo spíš to platilo ještě v lednu, teď už každá z nich 
pod vedením kouče Miloše Škorpila učinila obrovský vzestup. Ale hlavně běh se stal plnohodnotnou 



  

součástí jejich života a jeho radostí. „Každým rokem sledujeme větší zájem a zaujetí, až je někdy musím 
brzdit,“ potvrzuje jejich běžecký guru Miloš Škorpil. 
 
Více informací a profily žen v maratonkách najdete zde: http://www.runczech.com/cs/pro-
vas/womens-challenge/2013/zakladni-informace/index.shtml 
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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 

http://www.runczech.com/cs/pro-vas/womens-challenge/2013/zakladni-informace/index.shtml
http://www.runczech.com/cs/pro-vas/womens-challenge/2013/zakladni-informace/index.shtml
mailto:pr@pim.cz


  

 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.  

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. 

 

 

 


