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| VEĽKÉ VÝSLEDKY
V MALOM MESTE
Keď sme sa ihneď po skončení 95.
ročníka MMM bližšie pozreli na európsku
maratónsku scénu, mohli sme sa
z pohľadu športových výsledkov tešiť zo
siedmej priečky Košíc v rebríčku tých
najlepších.

| NA SPRÁVNOM
NÁMESTÍ
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Mnohí z nich sa tak vôbec po prvýkrát stretli
s výtvarne poňatou podobizňou muža, ktorý
je najvýraznejšie podpísaný pod zrodom našej
maratónskej myšlienky. Bronzová busta Vojtecha
Bukovského, odhalená 14. septembra 2018, tak
spolu s už svetoznámou Sochou maratónskeho
bežca dotvára osobité čaro tohto miesta. Vizionár,
novinár a zanietený organizátor Bukovský sa dočkal
pocty, ktorá mu právom patrí. Pristavte sa niekedy.

PORADIE

MARATÓN

VÝSLEDNÉ SKÓRE

1.

Berlín / GER

9935

2.

Londýn / GBR

9851

3.

Paríž / FRA

9693

4.

Hamburg / GER

9588

5.

Sevilla / ESP

9466

6.

Praha / CZE

9448

7.

Košice / SVK

9280

8.

Viedeň / AUT

9173

9.

Varšava / POL

9012

10.

Madrid / ESP

8966

Stav k 7. 10. 2018

Košičania i návštevníci maratónu mali
v tomto roku o dôvod viac pristaviť sa na
námestí pomenovanom podľa vskutku
najtradičnejšej udalosti v živote mesta.

Toto poradie vyznie o to zaujímavejšie, ak si uvedomíme,
aký je ekonomický potenciál miest zaradených v tomto
hodnotení. Zjednodušene sa dá posúdiť aj podľa ich
veľkosti, keď každé z nich má v priemere 2,3 milióna
obyvateľov. A tak sotva desatinové Košice držia až
obdivuhodne krok s európskymi metropolami.

Juraj Fotul

| SAMÉ OKRÚHLE
Aj rok 2018 priniesol v košických
maratónskych štatistikách prekonanie
viacerých mét.

Miroslav Kriško
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Peter Polák

Juraj Fotul sa na štart MMM postavil i 50 rokov po
svojej premiére, Peter Polák práve tu doma absolvoval
svoj 200. maratón, ku ktorému si pripísal už i temer
400 000 kilometrov v celoživotnom tréningovom
snažení a zahanbiť sa nedal ani Miroslav Kriško. Ten
si to naplánoval rovnako excelentne, keď 7. októbra
práve v Košiciach pribudol na jeho konto neuveriteľný
tisíci cieľový čas dosiahnutý v tejto kráľovskej bežeckej
disciplíne.
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| SLOVÁCI MIERIA CEZ KOŠICE
DO MARATHON MAJORS
Aktuálne sa rozbiehajúca celosvetová súťaž
hobby bežcov v rámci projektu Marathon
Majors umožní zapojiť sa slovenským
bežcom v oveľa väčšej miere než by niekto
očakával.
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Ján Hazucha

Vďaka skutočnosti, že MMM sa stal súčasťou tohto
seriálu, mohli si naši bežci pripisovať prvé body
takpovediac v domácom prostredí. Je potešiteľné,
že Slovensko má dnes i priebežného lídra tohto zbrusu
nového zápolenia. Je ním Ján Hazucha, ktorý si za
víťazstvo v Chicagu v kategórii nad 75 rokov pripísal
dostatok bodov na to, aby bol priebežne na čele takéhoto
unikátneho celosvetového rebríčka.
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| EXTRA PRVÁCI
To, že program Môj prvý maratón priviedol na
premiérový štart temer 500 maratónskych
nováčikov je skvelá správa sama o sebe.

Miroslav Branc

Otmar Pospíšil

To, že medzi nimi bolo hneď niekoľko bežcov s unikátnym
životným príbehom, už tak známe nie je. O viacerých sme
písali už počas roku ich tréningových príprav. Vráťme
sa ešte raz k dvom z nich. Miro žije v Košiciach a Otmar
v Ostrave. Obom lekári pred časom diagnostikovali tie
najzávažnejšie ochorenia a odporúčali, aby sa v prípade, ak
sa vôbec vyliečia, skôr obzerali po invalidnom dôchodku,
než po aktívnom živote v plnom nasadení. Vzopreli sa,
neuposlúchli, a dnes ich mená môžu všetci s obdivom čítať
vo výsledkových listinách MMM. Miro to zvládol v čase
4:29:11 a Otmar za 4:55:19.

| 100 ROKOV VZÁJOMNOSTI

Matej Tóth

K obom z nich sa vyjadril vlastným spôsobom i košický
maratón. O Jurajovi Fotulovi a jeho vernosti na oblúku
rokov 1968 – 2018 sme už písali. Inou, pre celú krajinu
významnou témou sa stalo sto rokov československej
vzájomnosti. Demonštrovali ju v mnohotisícovom
dave i skvelí športovci z oboch našich krajín. Spoločne
zdolali štafetovým spôsobom celú maratónsku trať
aj dve z hviezd najjagavejších, olympijskí víťazi Matej
Tóth a David Svoboda, ktorí stihli pod dozorom Štefana
Hrušovského, podľa mnohých najstaršieho atletického
štartéra na svete, poslať výstrelom na trať riavu
nadšených bežcov. Nikoho neprekvapí, že najviac ich,
okrem tých domácich, prišlo práve spoza rieky Moravy.
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Medzi najexponovanejšími spoločenskými
témami roku 2018 výrazne vyčnievali
spomienky a reflexie viazané k rokom
1968 a 1918.
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| KRÁČAŤ ZA ĎALŠÍM CIEĽOM
Podať si ruku a prehodiť s každým aspoň pár
slov, navštíviť mamu, obzrieť sa po rodných
Košiciach.
V nahustenom programe posledného domáceho víťaza MMM
Róberta Štefka však našťastie nezanikol ani jeden zdanlivo
ľahko prehliadnuteľný moment. Hovoríme o krátkom
piatkovom stretnutí s Tiborom Sahajdom a emotívnom
odkaze i povzbudení pre neho i ďalších nasledovníkov. Zdá
sa, že slová čerstvého päťdesiatnika, dodnes držiteľa temer
neprekonateľných slovenských rekordov, zapadli do mozaiky
Sahajdovej prípravy v ten pravý čas. Ten si, ležiac vyčerpaním
v cieli na modrom koberci, ešte azda neuvedomoval, že jeho
výkon bude z pohľadu domácej scény právom považovaný za
jeden z najimpozantnejších práve od čias Štefkovho víťazstva
v roku 1999. Teraz zostáva nepoľaviť a vytrvalo kráčať za
ďalším cieľom. Tým najjasnejším je pre Tibora štart pod
piatimi kruhmi v Tokiu.
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Účastníci MMM 2018 sa s veľkou vervou
pustili do vypĺňania dotazníkov mapujúcich
ich spokojnosť a odozvy na aktuálny ročník
maratónu v Košiciach.
Súhrnné hodnotenie so ziskom 4,5 hviezdičky určite
potešilo, no viacero tém a oblastí si po takejto reflexii
určite zaslúži ešte precíznejšiu prípravu pre rok 2019.
Skĺbiť predstavy bežcov, ktorí zo svojimi snami a túžbami
prichádzajú do Košíc fakticky z celého sveta, s možnosťami
a mnohými zdanlivo neviditeľnými obmedzeniami na strane
organizátorov, to je receptúra, do ktorej musí nasadením
a pozitívnym prístupom prispieť doslova každý.

Tibor Sahajda
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Róbert Štefko

| AKO NÁS VIDIA

2018 © Vladimír Benko

Retrospektívna výstava inštalovaná pod týmto názvom
počas maratónskeho víkendu potvrdila, že dianie
v Košiciach počas prvej októbrovej nedele ponúka
neúrekom možností kedy a kam namieriť objektív
fotoaparátu. Tentokrát najviac zaujal úlovok Vladimíra
Benka ktorý ho nazval „2:15:58“, druhý sa umiestnil
Ladislav Lukáč so záberom „Proti všetkým“ a trojicu
víťazov uzatvára Michal Majcher a jeho fotografia
„V cieli“.
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Už po 10. krát sa do zápolenia pustili i lovci
fotografií, ktorých inšpiruje opakovane
výzva troch slov – Cvakni si maratón.

2018 © Michal Majcher

| MALÉ JUBILEUM I PRE FOTO
NADŠENCOV

2018 © Ladislav Lukáč
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Pripravili Maratónsky klub Košice
a Progress Promotion Košice
Foto

Maratónsky klub Košice (archív),
Vladimír Benko (CSM), Ladislav Lukáč (CSM),
Michal Majcher (CSM), Henrieta Nagyová (CSM),
Daniela Kovářová (CSM), Marek Gřešek (CSM),
FOTOservis Hviezda, Ľubomíra Ištoňová,
Tomáš Mačej, Anton Mačej, Miroslav Vacula

Dizajn

Progress Promotion Košice

Nepredajné
KOSICEMARATHON.COM
#KOSICEMARATHON

