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RunCzech blahopřeje své maratonské naději Anežce 

Drahotové 

Jméno Anežky Drahotové utkvělo za poslední roky v paměti mnoha sportovním 

fanouškům. Taletovaná devatenáctiletá atletka sbírá úspěchy napříč hned několika 

sportovními odvětvími. Pozornost celého atletického světa si získala minulý týden 

na Mistrovství světa juniorů, kde zazářila na trati 10 000 m chůze. Suverénním výkonem si 

došla pro zlatou medaili a nový světový juniorský rekord.  

Na Anežčin úspěch jsou velmi hrdí i organizátoři RunCzech běžecké ligy. RunCzech v rámci projektu 

Czech Marathon Hopes už tři roky podporuje mladé nadějné sportovce mezi něž patří také 

devatenáctiletá Anežka. K zástupům gratulantů se tedy přidává i Carlo Capalbo, prezident 

organizačního výboru RunCzech a strůjce myšlenky Czech Marathon Hopes. “Anežka nám udělala 

obrovskou radost a doufám, že jí budu moci co nejdříve pogratulovat osobně. Těším se, až ji zase 

uvidím na startu některého ze závodů RunCzech. Anežčin úspěch je odrazovým můstkem pro to, 

abychom se přiblížili k našemu cíli - přivést atletiku nejvyšší světové úrovně do České republiky 

a poskytnout všem stejné podmínky.”  

“Anežce nechybí sebevědomí a příslovečná “mladická drzost”. V kombinaci s nevídaným všestranným 

talentem ji to předurčuje k velkým výsledkům. Zatím dává přednost chůzi, ale i v silničním běhu patří 

k našim nejlepším vytrvalkyním, což dokázala i skvělým výkonem 1:14:25 na letošním Sportisimo 

1/2Maratonu Praha,” oceňuje Jana Moberly, koorinátorka elitních atletů RunCzech běžecké ligy. 

Podpořit myšlenku Czech Marathon Hopes můžete i vy. “U příležitosti 20. výročí pražského maratonu 

byla vyrobena limitovaná edice sklenic Birell s podpisem Patricka Makau, který byl až do loňského 

září držitelem světového rekordu v maratonu. Vyrobeno bylo přesně 958 sklenic, stejně jako bylo 

závodníků v prvním ročníku maratonu. Sklenice jsou k dostání v Running Mall či 

na http://eshop.prazdroj.cz/birell za cenu 99 Kč. Celý výtěžek z prodeje jde na podporu skupiny 

českých běžeckých nadějí Czech Marathon Hopes, jejíž členkou je i Anežka Drahotová,” vysvětluje 

Lucie Pazderská, brand specialist pro značku Birell.  

Více informací na www.runczech.com. 



 

 

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte: 

Prague International Marathon, spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o. 

 
Zdenka Pecková      
PR & Media       
tel: +420 777 537 981      
 
Františka Křížka 461/11, 170 00 Prague 7 
email: pr@runczech.com 
 

 

Poznámky pro editory: http://www.runczech.com/cs/pro-media/poznamky-pro-
editory/index.shtml 
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