


Každý má svůj příběh…

Život je nádherný, ať si každý říká co chce. Vzpomínáte, začíná to dětstvím. 
Zkoumáme, obdivujeme, hledáme a jsme šťastní. Každý okamžik prožíváme 
naplno, vše je pro nás inspirací a radostí. Cokoli děláme, přináší 
úžasnou fascinaci, velkou nekončící výzvu… a to v každém okamžiku konání.

Jen si vzpomeňte… a pokud přes mlžný opar uplynulých let nevidíte tak daleko 
zpátky, pozorujte děti a nechte se inspirovat, připomeňte si co je opravdový život. 
Radost najdete všude okolo nás…
Chceš to okusit znovu, připomenout si co to je udělat první krůček 
a následně běžet bez očekávání, prostě PRO RADOST.

Pak přijmi naši MERRELL výzvu… 





Je to Tvá další cesta. Chuť něco změnit, bez očekávání, prostě PRO RADOST.
Chce to Tvé odhodlání bez výmluv, přinášíme Ti výzvu, inspiraci 
a návrat zpět do Života...
Dostaneš od nás běžecké boty MERRELL a startovné 
na dva závody.
Na první závod máš 3 měsíce čas na přípravu. Začneš trénovat, začneš zase žít…
Čeká Tě pohyb, rychlost, tep srdce, euforie, čirá radost z běhu... Valašský HRB
Vybereš si trať – 10, 20, 30 nebo 50 km. Věř mám, pohltí Tě to, příprava je na Tobě,
máš dost času něco změnit a opět to v sobě najít….

Druhý závod, 6 měsíců na přípravu. Poběžíš legendu, úchvatná výzva vede 
hřebenem lesnatých hor se zaoblenými hřbety, okolo pramenů živé vody stékající 
hlubokými údolími, staletými pralesy přecházející v horskou tundru, okolo kamenných 
moří, vstříc tajemným rašeliništím, kolem květnatých horských luk…. 
Jesenický Maraton…
Je to jen na Tobě, máš šanci okusit naši výzvu a cílí zažít to 
neopakovatelné…
Jednoduše a prostě PRO RADOST… 





Určitě?

Dobře děláš, protože teď to začne. Čeká Tě změna, nezapomeň, ať se stane 
cokoliv, Ty jsi tvůrcem svého života…
Pošli nám krátký email, napiš proč MERRELL výzva a jaká trať je Tvůj cíl. 
Buď rychlý, bude vás 5 odvážných, 5 kteří přijmou výzvu...

Jestli nebudeš vybrán, nevzdej to, už padlo Tvé rozhodnutí. Chce to 
změnu, víš že ji hledáš a jednoduše to udělej… Přidej se a zdolej Valašský HRB 
nebo Jesenický Maraton…

Gratulujeme, vybrali jsme Tebe. Budeš motivovat ostatní, očekáváme 
minimálně měsíční shrnutí, Tvůj blog, budeš psát, fotit a inspirovat. Ostatní 
budou Tvé svědomí, budeme Ti fandit a čekat Tě v cíli. Nejde o rekordy, 
nezapomeň, jde o ten pocit, dělat něco PRO RADOST…
Piš na: merrellvyzva@valasskyhrb.cz
Sleduj: www.valasskyhrb.cz/merrell-vyzva
                       www.jesenickymaraton.cz/merrell-vyzva
Inspiruj se: www.merrell.cz       www.behejsrdcem.com


