Môj prvý maratón 2018 – Profily vybraných účastníkov
Miroslav Branc
Miro z Košíc má za sebou hneď niekoľko košických polmaratónov,
vyskúšal si aj štafetu zo svojho domovského mesta do Bratislavy a
pribrzdiť ho nedokázali ani zdravotné problémy a viacero operácií. V
tréningu verí pestrosti a ako sám hovorí: „Som hrdý Košičan a tak musím
náš maratón určite raz zdolať. Skúsim to už v roku 2018.“

Jozef Drobný
Jozef z Prešova sa po pestrej športovej mladosti nechal zavaliť
pracovnými povinnosťami a výsledkom bola nadváha i 20 vyfajčených
cigariet. Rozhodla zrejme zmena zamestnania a práca pre firmu, ktorá
razí zdravý životný štýl. Začal sa opäť hýbať, zvládol prvý polmaratón a s
podporou rodiny si trúfa splniť svoj maratónsky sen.

Marek Falat
Marek z Prievidze má 45 rokov, živí sa prácou v reklame a svoju
maratónsku premiéru chce venovať svojmu už nežijúcemu strýkovi, ktorý
si na svoje konto pripísal v rozmedzí rokov 1963-1980 desať úspešných
štartov v Košiciach. Marek mal svoju maratónsku premiéru naplánovanú
už vlani, zranil sa však na bicykli a tak s cieľom dokončiť maratón s
úsmevom v čase do 4:30 si ju snáď vychutná 7. októbra.
Liliana Hausnerová
Liliana pracuje v Martine v administratíve a v Košiciach si zatiaľ na rozdiel
od svojich kolegov z programu Môj prvý maratón nevyskúšala žiadnu z
kratších disciplín. Vyberá si preteky Turčianskej bežeckej ligy, má za
sebou aj Spartan race a v príprave na Košice má naplánované aj dva
polmaratóny, prvý v Bystrici a druhý v Rajci.

Beáta Hudáková
Beáta dnes žije a pracuje ako účtovníčka v IT firme vo Veľkej Británii kam
odišla z malej obce pri Košiciach. Už ako dieťa, ked sa venovala atletike
a behávala skôr šprinty snívala, že raz sa jej podarí zabehnúť i Košický
maratón. V príprave ju motivujú kolegovia v práci, trénuje 4 krát do
týždňa. Do Košíc pricestuje s veľkými plánmi a bohatým programom.
Musí stihnúť bratovú 50tku, v sobotu svadbu svojej netere a v nedeľu
maratónsky štart.
Hana Chrenková
Hana z Bratislavy si svoj prvý maratón odložila tiež pre Košice. Má za
sebou 4 polmaratóny práve v Bratislave, pravidelne absolvuje behy z
Devína a svoj tréning zatiaľ organizuje skôr spontánne a podľa pocitov.
Chce na trati maratónu čo najdlhšie udržať tempo 6 min/km.
Jozef Košík
Jozef má 28 rokov a pochádza z malej dedinky na Spiši – Vítkoviec.
Momentálne pracuje v Bratislave v oblasti údržby lietadiel. Pre svoju
premiéru v kráľovskej disciplíne si vybral Košice najmä pre vynikajúcu
atmosféru, ktorú okúsil už na polmaratóne v roku 2016. Vtedy sa napriek
chorobe priblížil svojmu cieľu a dobehol v čase 1:30:59. Dvojnásobnú
nádielku by v roku 2017 rád vtesnal do limitu 3 hodín.

Otmar Pospíšil
Otmar má 44 rokov, pracuje v Ostrave ako vodič električky a Košice si
vybral najmä na odporučenie svojich kamarátov, ktorí sa zo severu
Moravy do Košíc pravidelne vracajú. S behaním začal nedávno na popud
lekárov, aby tak rehabilitoval po operácii kolena. Vtedy netušil, že už
čoskoro bude musieť bojovať s rakovinou. I to prekonal a namiesto
odporúčaného invalidného dôchodku znova pracuje a teší sa na štart
maratónu v Košiciach

