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Pojď běhat a pomáhej při tom charitám. Johnson & Johnson
Women's Challenge startuje nový ročník
Již osmý ročník projektu Johnson & Johnson Women's Challenge pod taktovkou RunCzech bude
opět pomáhat všem ženám plnit si své běžecké sny. Letos budou navíc finalistky poprvé svým
běháním pomáhat vybrané charitativní organizaci. Přihlásit se mohou všechny ženy bez rozdílu
fyzické kondice, které chtějí udělat něco dobrého nejen po sebe, ale i pro ostatní.
„Hledáme dvanáct odvážných žen, které mají chuť a motivaci do svého každodenního života zapojit
běh a zároveň udělat radost ostatním tím, že díky běhání získají peníze na pomoc potřebným. Nezáleží
na věku, povolání ani fyzické kondici, důležité je pouze rozhodnutí a motivace. Ať už je snem uběhnout
pět kilometrů nebo zvládnout celý maraton, všechny cíle si zaslouží naší pozornost,“ říká Zoran Bartek,
vedoucí marketingu RunCzech.
Finalistky budou trénovat pod odborným vedením od ledna do října, získají individuální tréninkový
plán a špičkové sportovní vybavení. Součástí přípravy budou i společné tréninky a přednášky
o zdravém životním stylu v běžeckém centru Running Mall. Své cíle si budou plnit na sedmi závodech
RunCzech běžecké ligy oceněných zlatou známkou kvality Mezinárodní asociace atletických federací
IAAF.
Název celé výzvy v sobě už tradičně nese jméno Johnson & Johnson. „Johnson & Johnson je největší
zdravotnickou společností na světě. Své silné postavení bereme jako závazek a naše poslání – pečovat
o zdraví lidí – se snažíme naplňovat nejen prostřednictvím našich výrobků a služeb, ale také podporou
projektů, které pomáhají lidem žít kvalitnější životy. Těšíme se, že všechny zúčastněné budeme
podporovat v jejich odhodlání změnit své životy a zároveň díky jejich nadšení změníme životy těm,
kteří to potřebují ještě více,“ říká Michaela Vosobová, trade marketing manažerka společnosti
Johnson & Johnson.
Ženy se do projektu Johnson & Johnson Women's Challenge mohou hlásit do 25. listopadu
na webových stránkách www.runczech.com.
O projektu
Johnson & Johnson Women's Challenge je projekt, který vznikl s cílem pomoci ženám v jejich
rozhodnutí začít běhat. Od svého vzniku v roce 2010 pomohl desítkám žen splnit si svůj běžecký sen a
další stovky inspiroval. V loňském ročníku se celkovou vítězkou stala Barbora Endrštová, která v
rámci RunCzech běžecké ligy odběhla všechny závody včetně maratonu. „Projekt Women's Challenge
dokazuje, že běh je tu pro každého. Místo na závodech není zdaleka jen pro elitní běžce, ale i pro ty,
kdo si jejich prostřednictvím rozhodl splnit sen. Takový zážitek dokáže člověku dobít baterky na
pěknou chvíli. Navíc po zařazení běhu do každodenní rutiny nemůžete najednou uvěřit, jak je na světě
fajn i přes všechny nástrahy, povinnosti a překážky.“ Miss Sympatií zvolila veřejnost Nikolu
Samkovou, vášnivou sportovkyni, která má za sebou úspěšný boj s rakovinou. „Svou účastí v projektu
Johnson & Johnson Women's Challenge se mi podařilo mnoho žen v mém okolí motivovat k tomu, aby
sebraly odvahu, rozběhly se a získaly tím lásku k běhu. Svým běhám jsem neplnila jen své sny, ale kvůli
mé nemoci to pro mě dostalo úplně nový rozměr,“ dodává Nikola.

Odborná porota určí na podzim 2017 celkovou vítězku, které se podaří během nejvíce pomoci
vybrané charitativní organizaci a která inspiruje nejvíce žen ve svém okolí a společně s nimi se
zúčastní adidas Běhu pro ženy v září 2017. Partnery projektu jsou Johnson & Johnson, Volkswagen,
adidas, Pražské hotely Hilton a Mattoni.
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Poznámka: Přiložené fotografie mohou být použity pouze v souvislosti s touto tiskovou zprávou
a s uvedením zdroje: RunCzech.
Poznámka pro editory: http://www.runczech.com/cs/pro-media/poznamky-pro-editory/index.shtml

