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Hvězda bostonského maratonu míří do Prahy 

Praha má jedinečnou možnost přivítat vítěze loňského ročníku legendárního maratonu v Bostonu. Wesley 

Korir navštíví běžecké centrum Running Mall a na úterní tiskové konferenci bude informovat o svých plánech, 

které se chystá uskutečnit v Praze. 

Nejstartší maraton světa, který se každoročně koná v Bostonu třetí pondělí v dubnu na takzvaný „Den patriotů“, 

patří k symbolům světové atletiky. První ročník se konal již v roce 1897. Stát se vítězem bostonského maratonu 

už v atletickém světě opravdu něco znamená. V roce 2012 se to povedlo keňskému běžci Wesley Korirovi, když 

protl cílovou pásku v čase 2:12:40.  

Bostonský maraton není jediným úspěchem tohoto vytrvalce. V letech 2009 a 2010 vyhrál také maraton  

v Los Angeles, o rok později získal stříbrnou medaili na maratonu v Chicagu. Svůj osobní rekord zaběhl v loňském 

roce v Chicagu v čase 2:06:13. Tyto výsledky dokazují, že se jedná skutečně o vytrvalce světových kvalit. 

Wesley Korir byl  letos v březnu zvolen členem keňského parlamentu. Kromě toho se věnuje se svou ženou své 

nadaci Kenyan Kids Foundation, díky které pomáhá ve své rodné zemi zlepšovat vzdělání a zdravotní péči dětí.  

„S Wesleym jsem se potkal při mé letošní návštěvě Keni,“ vypráví Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru 

RunCzech. „Ihned nás propojily naše společné hodnoty a vznikla tak myšlenka vzájemné spolupráce.“ Více  

o připravovaných plánech tohoto významného muže běžeckého světa prozradí na tiskové konferenci, která se 

koná v úterý 27. srpna v 11:00 v nově otevřeném běžeckém centru Running Mall na pražské Letné.  

A protože je Wesley v prvé řadě vynikající běžec, budou mít milovníci tohoto sportu příležitost proběhnout se 

s touto běžeckou ikonou díky PIM Běžeckému klubu, který uspořádal společný trénink pro veřejnost. Bude se 

konat ve středu 28. srpna od 18:30 a jste na něj všichni srdečně zváni. 

Running Mall se nachází na rohu ulic Milady Horákové a Františka Křížka, v Praze 7 – Letné. Místa na společný 

trénink s Wesleym Korirem jsou omezena. Zaregistrujte se proto na www.runningmall.cz. 

 

 



  

Výsledky Wesley Korira: 

ROK ZÁVOD MĚSTO UMÍSTĚNÍ DISCIPLÍNA ČAS 

2008 Chicago Marathon Chicago, IL 4. Maraton 2:13:53 

2009 
Los Angeles Marathon Los Angeles, CA 1. Maraton 2:08:24 

Chicago Marathon Chicago, IL 6. Maraton 2:10:38 

2010 
Los Angeles Marathon Los Angeles, CA 1. Maraton 2:09:19 

2010 Chicago Marathon Chicago, IL 4. Maraton 2:08:44 

2011 
Los Angeles Marathon Los Angeles, CA 4. Maraton 2:13:23 

2011 Chicago Marathon Chicago, IL 2. Maraton 2:06:15 

2012 
2012 Boston Marathon Boston, MA 1. Maraton 2:12:40 

2012 Chicago Marathon Chicago, IL 5. Maraton 2:06:13 

2013 2013 Boston Marathon Boston, MA 5. Maraton 2:12:30 

 
 

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte: 

Prague International Marathon spol. s r.o. / tempo team prague s.r.o. 

 
Veronika Honsová 
PR manager 
 
Františka Křížka 461/11, 170 00 Prague 7 
tel: +420 777 486 801 
email: pr@runczech.com 
 
 
 
Poznámky pro editory: http://www.runczech.com/cs/pro-media/poznamky-pro-editory/index.shtml 
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