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Dana Zátopková poprvé v Running Mallu
Běžecké centrum Running Mall poctila svou návštěvou olympijská vítězka Dana Zátopková. Dobové
fotografie v sále Emila a Dany Zátopkových vyvolaly v manželce běžecké legendy vzpomínky nejen
na jejich sportovní kariéru, ale také dobu, kdy se v Praze připravoval první maraton.
„Moc vám fandím. Running Mall je skvělé místo, je potřeba zapojovat do sportu širokovou veřejnost
a hlavně mládež,“ neskýrvala nadšení z nově otevřeného běžeckého centra Dana Zátopková.
Po Running Mallu ji provedl Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru RunCzech a blízký přítel
bývalé atletky.
„Ráda vzpomínám na dobu, kdy jsme dávali dohromady první pražský maraton. Nikdy nezapomenu,
když na náš zvonek zazvonil nadšený Ital a chtěl naši pomoc. Byli jsme s Emilem okamžitě pro, nechali
jsme se jeho zapálením pro věc úplně strhnout,“ vypráví paní Zátopková.
V příštím roce oslaví Volkswagen Maraton Praha 20. výročí. Dana Zátopková přiznává, že nečekala, že
se závod centrem Prahy takto ujme. „Velmi rychle si získal své místo ve světě.“ uznává. „Vděčíme za to
Carlovi Capalbovi, který na tom má největší zásluhu. Také postupně rozběhal celou republiku. Bydlím
u Stromovky a pozoruji, že běhá čím dál více lidí.“
S paní Zátopkovou jsme si povídali i o současné atletice. „Letos se na českou atletiku moc pěkně
koukalo,“ pochvaluje úspěchy českých sportovců. „Je zapotřebí pracovat s mládeží, vždycky se mezi
nimi objeví nějaká hvězda.“
Mezi takovou českou naději patří i Anežka Drahotová, která za svou letošní píli získala od Českého
atletického svazu hned několik ocenění. Stala se nejlepší juniorkou a zároveň objevem roku a také se
dostala do desítky nejúspěšnějších atletů roku.
„Anežka je součástí našeho týmu Czech Marathon Hopes, který podporuje mladé vytrvalostní atlety, a
proto nás těší každý její úspěch,“ říká Václav Skřivánek z organizačního týmu. „Svou skvělou formu
potvrdila i na letošní O2 Grand Prix Praha, kde zaběhla desítku jako první Češka za skvělých 33:59.“
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