
 

 

 

Program MMM Môj prvý maratón láka stovky bežcov 

Nebolo to ľahké, ale museli sme vybrať z viac než 200 

dodnes prihlásených adeptov programu Môj prvý maratón 

akúsi finálovú zostavu, ktorej sa chceme počas roka 

detailnejšie venovať. Všetci prihlásení samozrejme 

v programe ostávajú, štyridsiatim šiestim z nich podľa 

prvotne zverejnených podmienok po dobehnutí do cieľa 

vrátime štartovné a všetkým ostatným poskytneme celú 

paletu ďalších benefitov. 

 

Kto teda na našu výzvu zapojiť sa vo väčšej miere do 

komunikácie zareagoval a koho sme pre jeho zaujímavý 

príbeh a motiváciu do tejto našej (viac pod drobnohľadom) 

sledovanej skupiny vybrali? 

 

 
Gabika je východniarka žijúca dnes v Bratislave, má 28 rokov a živí sa ako divadelná, televízna 
a filmová herečka. Po absolvovaní  polmaratónov v Košiciach dospela k rozhodnutiu zvládnuť ho 
aj celý. 

 
Barbora žije v Košiciach, má 33 rokov, pracuje ako advokátka a v Košiciach si vyskúšala už 
polmaratón i 20 km Inline. Jej príprava obsahuje množstvo rôznych štartov i v extrémnych 
podmienkach a do cieľa v Košiciach by chcela dobehnúť do 3 hodín. 
 
Tomáš je z Bratislavy, má 29 rokov a s traťou v Košiciach nemá zatiaľ žiadnu skúsenosť. Pred 
MMM, ktorý chce zvládnuť rovnako ako Barbora do 3 hodín, si vyskúša i júlový Oravaman. 

 

Gabika      Barbora     Tomáš 
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Stano je zo Senice, má 46 rokov a pracuje ako majster traťového obvodu ŽSR. Má za sebou 
Polmaratón MMM 2015 a jeho tohoročný cieľ je stručný: "Dať dobrý čas". 
 
Richard je z Košíc, má 41 rokov a živí sa ako medzinárodný špeditér. Behá od roku 2005 a má za 
sebou okrem iného 5 rôznych polmaratónov. 
 
Milan žije v Tureckej v Starých Horách, teda v samom srdci Slovenska, má 49 rokov. Či ho 
k rozhodnutiu zabehnúť v roku 2016 svoj prvý maratón priviedlo len sedavé zamestnanie 
nevedno. Možno už čoskoro prezradí viac. 
 

 Stano        Richard       Milan 

 
 
             
 
Daniela žije v Košiciach a má samé štvorky, teda 44 rokov a 4 deti. Beháva pravidelne od roku 
2002 rôzne trate a disciplíny. Teraz teda s jasným cieľom - prvý maratón. 
 
Katka je najmladšia z nášho tímu. Má 24 rokov, žije v Prahe ale rodáčkou je z Humenného. 
Študuje psychológiu. Chce sa do behu ešte viac zamilovať a cesta k tomu podľa nej vedie aj cez 
zvládnutie prvého maratónu. 
 
Martin je z Levíc, má 32 rokov a pracuje v energetike. V Košiciach si vyskúšal už 3 x polmaratón 
a okrem ambície 3:30 na MMM chce v tomto roku zvládnuť aj triatlon na Orave. 

            
    Daniela                      Katka    Martin    

  
          
 
Veríme, že v príprave sa bude všetkým dariť, niečo sa z nej postupne aj dozvieme a všetkých 
uvidíme úspešne pretínať cieľovú čiaru MMM 2016. 


