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Jubilejný maratón láka do Košíc
Je nesporné, že pokiaľ ide o počet domácich, či zahraničných návštevníkov, stane sa
maratónsky víkend dozaista najbohatším počas celého roku 2013, v ktorom Košiciam patrí
titul Európske hlavné mesto kultúry. Svedčí o tom počet viac než 9200 registrovaných
účastníkov z 51 krajín sveta. Okrem organizátorov hlásia totiž vypredané i hoteloví manažéri.
Okrem pozitívnych dopadov na ekonomiku mesta je tu šanca predstaviť Košice z viacerých
pohľadov. A keďže je všeobecne známe, že už staroveké olympijské hry boli okrem
športových súťaží venované i súťažiam umeleckým a prehliadkou vyspelej gréckej kultúry,
pozrime sa čo z tohto uhla pohľadu ponúka jubilujúci maratón?
90 rokov maratónu vo fotografii
Myšlienka sprostredkovať návštevníkom i účastníkom podujatia pohľad na maratón cez
hľadáčik fotoaparátu dozrievala zhruba rok. Bolo potrebné prehľadať archívy, vybrať už
overené zábery ale objavovať tiež rukopis súčasných autorov, ktorí hľadajú i menej tradičné
témy a obrazy spojené košickým maratónom dnešných dní. Nebolo ľahké vmestiť sa do
symbolického počtu deväťdesiatich fotografií. Ruku k dielu priložil i Róbert Berenhaut,
dnes už 84 ročný nestor košickej športovej fotografie. V jeho archíve sa popri záberoch snáď
zo všetkých športových odvetviach nachádza i mnoho vzácneho z maratónskej histórie.
Dnes, v utorok 10. septembra túto kolekciu sprístupňujeme verejnosti symbolicky práve
v priestoroch najvýznamnejšieho investičného projektu EHMK 2013, v Kulturparku.
V najbližších dňoch budú nasledovať ešte 3 reinštalácie u partnerov MMM, aby v závere
výstava prišla svojim divákom naproti do miesta registrácie MMM, ktorá bude prebiehať ako
vlani v priestoroch Auparku Košice. V ďalšom období bude zámerom výstavu prezentovať aj
v zahraničí, kde pripadá do úvahy Berlín, Praha, Brusel či Krakow.
Cvakni si maratón
Táto aktivita, ktorá vstupuje do piateho roku svojho života, pomerne úzko súvisí s témou
jubilejnej fotovýstavy. Moderné technológie umožňujú mapovať dianie okolo nás temer
každému. Cvakni si maratón je výzva zachytiť atmosféru, emócie, napätie, radosť, či
zmarené nádeje. Zachytiť, ako sa mení mesto v deň, keď jeho ulicami namiesto áut prúdia
tisíce športovcov a povzbudiť ich prichádzajú desiatky tisíc divákov. To, že tento projekt
priniesol skutočne svoje výsledky dosvedčuje i fakt, že medzi 90 výberových fotografií práve
prezentovanej výstavy sa dostalo i viacero záberov z cyklu Cvakni si maratón. Tí, ktorí sa
chcú zapojiť v roku 2013, budú mať možnosť zaregistrovať sa na webovej stránke MMM
od pondelka 7. októbra a priamo na tejto stránke i umiestniť svoje fotografie prihlásené do
súťaže. Najlepšie z nich sa objavia v centre Košíc v rámci tzv. City Light Gallery. Absolútny
víťaz si odnesie finančnú odmenu vo výške 200 EUR.

Je tu opäť aj Hudobný maratón
Veľkí aj malí milovníci hudby, tanca a zábavy sa môžu aj ten rok tešiť na Hudobný maratón
2013. Jeho organizátori prichádzajú s konceptom hudobnej prechádzky dlhej necelých 5
kilometrov, počas ktorej sa jej účastníci môžu zoznámiť so žánrovými podobami jednotlivých
pódií a súčasne zostať v spojení s priebehom celého maratónu v rôznych častiach jeho trate. Na
trati tak vyrastie spolu sedem pódií, aby z nich muzikanti a umelci šírili rytmus a pohodu smerom
k bežcom i zástupom zvedavých divákov. Z plejády účinkujúcich môžeme spomenúť formáciu
TAM-TAM Batucada z Prahy, ktorá bude účinkovať v programe v sobotu i nedeľu, ďalej
kapely freedEggs a Business Mermaid, ktoré sa vyšantia na tradičnom Rock stage pred
Kembridžom, T band si zahrá na Námestí Maratónu mieru , Tabačka Kulturfabrik bude
okrem hudby servírovať i škótsky pivný špeciál a botanické limonády so storočnou tradíciou.
Na Hlavnej ulici v Piano Café stage zas maratón pobeží v štýloch 80s electro boogies, funky
& jazz Groove. Zaujímavé bude aj pódium pred Auparkom, kde s Miroslavou Barcalovou
môžu diváci ochutnať rôzne tanečné štýly od latino, zumba, house až po folk. Na
Rastislavovej ulici pri vstupe do Kulturparku bude hudobné menu zabezpečovať tím EHMK
2013 a už o niekoľko metrov ďalej alternatívnu zábavu i Záhrada Staroprameň.
K dispozícii budú pred Auparkom tak ako vlani štartové čísla Hudobného maratónu. Úlohou
bude navštíviť aspoň jednu zo spomínaných hudobných zastávok, urobiť si fotku a vrátiť sa
k centrálnemu pódiu pri Auparku, kde budú čakať darčeky a žrebovanie o zaujímavé ceny.
Ešte raz do Kulturparku
Maratónsky víkend je krátky. Príchod do Košíc, registrácia, krátky oddych a koncentrácia na svoj
štart. Napriek tomu je ambíciou organizátorov aspoň sčasti predstaviť Košice i z iného než len
maratónskeho pohľadu. Základné informácie dostanú účastníci už vo svojich uvítacích balíčkoch, kde
ich budú čakať aj City Pas so zvýhodnenými vstupmi do múzeí či galérií. V sobotu 5. októbra potom
dôjde k snahe prepojiť dva parky. Z Auparku, kde bude prebiehať registrácia pozveme maratóncov do
Kulturparku, kde sa uskutoční tradičná Pasta Party. Budú tak mať možnosť odísť na chvíľu
z rušného centra do zaujímavo revitalizovaných priestorov bývalých kasární, spoznať čaro tohto
miesta a navštíviť aj prebiehajúce Trienále súčasného obrazu.

Biela noc odštartuje na Námestí Maratónu mieru
Profilové podujatie projektu Košice 2013 "Biela noc - Nuit Blanche" sprístupní súčasné umenie v
netradičných priestoroch a v nezvyčajnom čase. Festival svetiel, ktorý oživuje noc umeleckou hrou
svetla a hudby. Zastávky na nočnej trase mestom menia predvečer Maratónu mieru na neopakovateľný
zážitok a predstavujú popredných slovenských a zahraničných umelcov. Hudobné a svetelné
inštalácie súčasného umenia vdýchnu svetlo, zvuk a život nočnému mestu, a noc sa tak stáva bielou.
Medzinárodný projekt Nuit Blanche počas prvej októbrovej sobotňajšej noci aktivuje denný režim
mesta. Noc svetla a zvuku je zárukou výnimočného zážitku a dobrodružstva pre veľkých a malých.
Jednou z prvých aktivít Bielej noci je aj zapálenie Maratónskeho ohňa v sobotu 5. októbra o 19.00
hod na námestí, ktoré nesie meno maratónu.

Snaha dobudovať priestor Sochy maratónca
Už od vlaňajšieho roku prebiehajú prípravné práce na projekte dobudovania a revitalizácie
areálu Sochy maratónca, diela akademického sochára Arpáda Račka. Nosným prvkom
bude osadenie nových žulových pilónov, kam sa od roku 2014 budú „vytesávať“ mená
budúcich víťazov. V tomto období už mala do Košíc mieriť žula z českého lomu Požáry,
odkiaľ pochádza i materiál pôvodného diela z roku 1961. Isté omeškanie spôsobili
prevádzkové prekážky priamo v mieste ťažby. Pomoc pri realizácii prisľúbilo mesto Košice
i Správa mestskej zelene, ktorá dnes priestor spravuje. Treba pripomenúť, že projekt je
financovaný vo veľkej miery z verejnej zbierky, na ktorú už prispeli i samotní účastníci
MMM, a to tak v roku 2012 ako aj v aktuálnom roku 2013. Druhá časť tejto zbierky je
venovaná Lige proti rakovine.
Voľné miesta v štartovke nie sú
O stave registrácie informujú organizátori priebežne na webovej stránke i sociálnych sieťach.
Celková situácia sa nemení, registrácia je zastavená. Do 15. septembra majú už
zaregistrovaní bežci možnosť zo zdravotných alebo iných závažných dôvodov presunúť svoj
štart na rok 2014. Keďže sa na verejnosti objavujú i ponuky na odkúpenie štartových čísel,
organizátori upozorňujú, že z organizačných, ale najmä bezpečnostných dôvodov nebudú
akceptovať takéto postupy. Štartové číslo je vystavené na meno a je neprenosné.
Štatistika prihlásených k 9.9. 2013
Stav registrovaných bežcov k 6.9.2013
Disciplína
Dĺžka trate
Muži
Maratón
42 195 m
1675
Polmaratón
21 097 m
1946
T-Systems Inline
20 000 m
231
Handbikeri & Vozičkári
20 000 m
13
Getrag Maratón 4 x 1/4
42 195 m
352
Univerzitný beh
12 000 m
U.S.Steel Family Run
4 200 m
Atletika hrou
Rôzne
Juniorská štafeta
42 x 1000 m
Spolu
Počet krajín
* vopred limitovaný a vypredaný počet štartových čísel
** stav registrovaných k 30.8 2012:

Ženy
200
630
71
2
184

Spolu
1875
2576
302
15
536
30
*2800
*500
*640
**9274
51
6462

