
Během to nekončí, 
vítězstvím to začíná



Jsem Zuzka z Liberce

Moje cesta na atletické ovály začala na svazích Jizerských 
hor, kam mě začali máma s tátou brát hned, jak jsem se 
dokázala udržet na běžkách nebo na kole.



První seznámení

400 m překážek jsem poprvé zkusila v 15 letech. 
Hned ve druhém závodě se mi podařilo splnit limit 
pro MS do 19 let. 
!
O rok později pak přišlo první zlaté vítězství na MS  
do 17 let a také přesun za „velkou atletikou“ do Prahy.



Zkouška z dospělosti

Byl to tenkrát v roce 2005 úspěšný den. Přímo od 
maturitní komise jsem se vydala na závody do Ostravy, kde 
se mi podařilo překonat osobní rekord.



První olympiáda
Olympiáda v Pekingu byla velký zážitek. Byla jsem z toho 
všeho možná trochu nesvá, ale nakonec to dobře 
dopadlo. Dostala jsem se až do finále.



Když zrovna neskáču, létám

Dlouho na místě nevydržím. Jakmile mám trochu volna, 
vydám se na cesty nebo alespoň zajdu na golfový green. 
Od dětství se věnuji také klavíru.



Pomáhají plnit mé sny

Atletika není jenom o závodech, ale především o tréninku, 
který je náročný fyzicky, časově i finančně. Díky svým 
partnerům se můžu plně soustředit na trénování a závodění. 
Ale podporu nechci zadarmo. Svým partnerům ji vracím 
závodními úspěchy a propojením s jejich značkou.



Propagace 
Nike





Dětská „atomiáda” pro ČEZ





Pomůžete mi k dalším vítězstvím?
Pokud se dokážu ztotožnit s vaším projektem, budu s vámi ráda 
spolupracovat v rámci sportovního marketingu. 
!
• Spolupráci v roce 2014 nechci stavět jen na využití osobnostních práv 
• Podpořme společně sportovní angažovanost dětí a mládeže 
• Podpořme vaší značku a rozšiřme vaše CSR aktivity 
• Pojďme společně diskutovat konkrétní podobu aktivit



Mám i další sny

Chci se v budoucnu věnovat vytvoření soukromé mateřské 
školky, která bude zaměřena na pohyb. 
!
Je to něco, čemu jsem se chtěla vždycky věnovat. 
Proto jsem také studovala střední pedagogickou školu. 
!
Pro tento projekt hledám partnera, 
který mě podpoří a umožní mi jeho realizaci.



Máte zájem o spolupráci?
Kontaktujte Jana Žaluda, 
člena realizačního týmu. 
!
Telefon: 777 200 368 
E-mail: jzalud@amonsystem.cz

mailto:jzalud@amonsystem.cz

