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Nedvěd arrived to the Volkswagen Prague Marathon.
He must run fast, he rushes to celebrate in Torino.

Prague/ The adviser of Juventus president, ex-football star and Gold Balloon winner 
2003  for  the  best  football  player  in  Europe  Pavel  Nedvěd  flew  to  Prague  today 
afternoon to run at his first marathon ever.

"I have never run more than 30 kilometers. I can not say, whether I will manage it. My dream and  
goal is to finish it, even if I should crawl to the finish line. As you know me", he said.

He is in hurry because of another reason too. His italian team Juventus plays its last league match 
of the season at 3 pm this Sunday. "We start the marathon race at 9 am, I can be in the finish  
about four hours later, we fly up at 1:15 pm and I will be in the stadium at 3:15 pm".

How heavily did Nedved, who is a well known hard worker, train? "I a man amateur now. I run for  
fun all over the year, follow my feelings and needs. Sometimes I receive some advices from my  
friends, who run a little bit more than I do. We decided after Prague Half-Marathon in March and  
only thing I know is that we have to start carefully. I had a lot of work to do in the last weeks. But  
I did not break my training habits because of the celebration", he continues.

"Organisating commitee does a fantastic job here in Prague and I want to manage the whole  
marathon right here. I m going to turn my 40th birthday, it is an optimal timing" , he declared 
then. Nedvěd has run Hervis Prague Half-Marathon twice and Mattoni Grand Prix 10KM run last 
year.

He is going to race in a group with his friend Tomáš Pěček, ex-team mate from Sparta Praha 
football team and the national Czech team Tomáš Votava and Czech adidas marketing boss David 
Horák, who gave him a new pair of adidas running shoes Supernova Glide. Those were fabriqued 
especially for Nedvěd according of his football boots. There is the Czech flag and his nickname 
"Méďa" on a surface of those shoes. "We will help each other, cheer us up and somehow we will  
make it, even if it will be pretty hard", Nedvěd believes.

He got the start number 11, which was the number on his  football  dress in times he played 
professional  matches.  Then he wished good luck  each other  with a  well  known cardiochirurg 
professor Jan Pirk, who is going to finish his tenth marathon. And he will be followed by his patient  
Aleš Tvrdý – a man with heart transplant.

Especially because of Nedvěd, the running pastor Pavel Čáp is going to bless him on the start line. 
The pastor is going to say a church mass at 7.30 am and then he will set forward to a marathon 
course.
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Poznámky pro editory:
Prague International Marathon spol. s r.o.

Společnost Prague International Marathon spol. s r.o. („PIM“) založil v roce 1995 Carlo Capalbo, prezident společnosti,  
s cílem zorganizovat v ulicích Prahy velký mezinárodní maraton. Na start prvního závodu se téhož roku postavilo 958 
běžců. Od té doby se aktivity PIM rozrostly a rozvinuly do celé série běžeckých akcí známých jako PIM Běžecký seriál. V 
roce 2011 se závodů v rámci PIM Běžeckého seriálu zúčastnilo přes 60 000 závodníků z celého světa. Volkswagen 
Maraton Praha patří mezi top 10 maratonů světa odehrávající se v jedné z nejkrásnějších lokalit a v roce 2010 se stal 7.  
nejrychlejším na světě (Eliud Kiptanui doběhl v čase 2:05:39). PIM je rovněž od roku 1999 pořadatelem pražského 
půlmaratonu a závodů na kratší tratě Grand Prix.
Závody organizované PIM jsou sponzorovány jedněmi z největších investorů v České republice, společnostmi 
Volkswagen, adidas, Hervis a Mattoni. Celková organizace a atmosféra závodů přilákala do České republiky řadu 
předních světových atletů zvučných jmen (Haile Gebrselassie, Stefano Baldini, Paul Tergat, Moses Tanui a Antonio 
Pinto) a tisíce návštěvníků.
PIM je také jedním z mála organizátorů závodů na světě, který je držitelem kolekce 3 ocenění IAAF: IAAF Road Race 
Silver Label pro METRO Běh na 10 km a IAAF Road Race Gold Label pro Hervis 1/2Maraton Praha a Volkswagen 
Maraton Praha.

tempo team prague s.r.o.

Výraz "tempo" je zkratka organizace "The European Marathon Promotion Organization", která se zaměřuje na rozvoj 
maratonských závodů a dalších běžeckých akcí v Evropě. Společnost tempo team byla založena v roce 2000 skupinou 
odborníků a sportovních nadšenců.
Aktivity společnosti tempo team zahrnují vytváření konceptů, budování značky, marketing a samotnou organizaci 
sportovních akcí. Od jejího založení se společnost tempo team stala nedílnou součástí organizace pražského maratonu 
a také rozvoje PIM Běžeckého seriálu.
Za účelem uspořádání závodu Volkswagen Olomoucký 1/2Maraton vytvořila společnost tempo speciální tým 
odborníků s patnáctiletými zkušenostmi v oblasti organizace běžeckých akcí. První ročník závodu Volkswagen 
Olomoucký 1/2Maraton se pořádal v roce 2010 a jednalo se o první závod, který společnost tempo team organizovala 
mimo Prahy. Sérii závodů doplnil v roce 2011 závod Volkswagen Ústecký 1/2Maraton, který se konal v září.


