TISKOVÁ ZPRÁVA
9. října 2013

„Splnila jsem si svůj sen“,
vypráví Simona Vlašimská, vítězka letošní Women’s Challenge
„Když jsem v dětství četla knihu Dana a Emil Zátopkovi vypravují, zrodil se v mé hlavě sen, kterým bylo
uběhnout maraton,“ vypráví Simona Vlašimská, vítězka letošního projektu Women’s Challenge.
„Od dětství uplynula už pěkná řádka let a já jsem měla tento sen stále nesplněný.“
A tak se přihlásila do projektu Women’s Challenge, který organizuje Prague International Marathon pro
ženy a dívky. Cíl projektu je jasný – překonat sama sebe, dokázat sobě i okolí, že lze uběhnout
půlmaraton či maraton a motivovat ostatní ženy k běhání.
„Vzhledem k tomu, že jsem neměla prakticky žádné běžecké zkušenosti a zároveň jsem si uvědomovala,
že na maraton je třeba důkladně se připravit, zdála se mi nabídka projektu Women's Challenge
naprosto ideální,“ popisuje Simona své důvody, proč se přihlásila.
Že byla právě Simona vybrána, není vůbec žádná náhoda. Simona organizátory ohromila svým
příběhem. V mládí prodělala boreliozu, strávila pět let v nemocnici, díky zánětu mozkových blan
a očních nervů dokonce dva roky téměř neviděla. Prodělala osm operací kolen, sedm let strávila
v plném invalidním důchodu. Svých snů o běhání se ale nikdy nevzdala.
Po uzdravení si začala postupně plnit své životní sny. Zaplavala si s delfíny a narodila se jí dcera
Terezka. A začala postupně pracovat na splnění třetího cíle, uběhnout maraton.
„Projekt Women’s Challenge ve mně probudil lásku k běhu, posunul mě do světa nových zkušeností
a zážitků. Běhám pro Sportovní klub vozíčkářů, naběhanými kilometry také přispívám do povodňového
konta v Miřejovicích, tím pro mě běhání získává ještě hlubší rozměr. Získala jsem sílu a sebevědomí pro
založení běžecké skupiny v práci, která mi dává spoustu radosti. S kamarádem pracujeme
na charitativním projektu, ve kterém pochopitelně hraje svou úlohu běh,“ říká Simona.
Simona vložila do projektu nejen své odhodlání a energii, která z ní srší na první pohled, ale dala do něj
i své srdce. Byla tahounem celé skupiny finalistek projektu, založila facebookovou skupinu,
organizovala společné výběhy. Svůj první maraton uběhla letos v květnu v Praze za 3:55:16 a druhý
zvládla tuto neděli (6. října) v Košicích ve výborném čase 3:25:07.
Když porota vybírala vítězku letošního ročníku Women’s Challenge, nebylo žádných pochyb, že se jí
stane právě Simona. Minulý týden tak získala svou hlavní cenu, zapůjčení vozu Volkswagen Golf na čtyři

měsíce. Simona přebrala klíčky od vozu přímo v sídle společnosti Porche Česká republika, s.r.o. na
Praze 5. „Z Golfu jsem opravdu nadšená. Alespoň mě to donutí řídit, díky své nemoci jsem dělala řidičák
až v roce 2000 a od té doby jsem vlastně neřídila.“ První jízdu s Golfem označným nápisem „Vítězka
Women’s Challenge 2013“ absolvovala Simona hned druhý den a jízdu si náramně pochvalovala: „Je to
miláček!“
Držíme Simoně palce, ať jí to nadále tak úžasně běhá, ať si zachová svůj pozitivní přístup k životu a
podaří se jí dosáhnout dalších snů a cílů, které si stanovila.

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

