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ZÃ•VOD PRO 40 TISÃ•C BÄšHAVEK - MARATHON NYC 2009
PondÄ›lÃ-, 02 listopad 2009

PÅ™ihlásilo se pÅ™es sto tisíc zájemcÅ¯ o úÄ•ast v tomto obrovském závodÄ› - a "jen" nÄ›co pÅ™es 40 tisíc jich nakonec získa
místo na startu. Dopadlo to tak, Å¾e se nakonec muselo losovat... Ano, to byl dal&scaron;í roÄ•ník svÄ›tovÄ› známého
newyorského maratonu, který se bÄ›Å¾í kaÅ¾dou první listopadovou nedÄ›li. Dnes tedy po Ä•tyÅ™icáté.
PoÄ•así bylo fantastické, sluníÄ•ko, teplota pÅ™íjemná a jen malý vÄ›tÅ™ík, který rozehnal bÄ›Å¾né dusno. Atmosféra b
neuvÄ›Å™itelná. Na ulicích po celé trase vyhrávalo pÅ™es sto &scaron;piÄ•kových Å¾ivých kapel - závodníkÅ¯m do bÄ›hu a
divákÅ¯m pro temperament. Diváci jásali, smáli se, podávali si s bÄ›Å¾ci ruce... NÄ›kteÅ™í dokonce kus své známé
doprovázeli v bÄ›hu.
Nikdy jsem nevidÄ›la tolik spontánní radosti, jásání a projevy obdivu. V&scaron;ak bylo také komu:
kdyÅ¾ jsem to tak pozorovala, dá se Å™íci, Å¾e se zúÄ•astnila nejvíce vÄ›ková skupina pÅ™íjemnÄ› zvaná "stÅ™ední vÄ›k". A
bylo hodnÄ› mladých, ale obrovský obdiv si zaslouÅ¾ili bÄ›Å¾ci a bÄ›Å¾kynÄ› kolem onÄ›ch Å™eknÄ›me padesáti a vý&scaro
V&scaron;ak se podívejte na fotky - jsou mj. i tady, ve fotogalerii. A to, prosím, kdyÅ¾ jsem je fotila, uÅ¾ mÄ›li za sebou 26 km
bÄ›hu! .. Kudy vedl maraton? Start byl na Staten Islandu, pak se bÄ›Å¾elo pÅ™es most Verazano-Narrows Bridge smÄ›rem
Brooklyn a Queens. Dál tato pÅ™edlouhá trasa - 26,2 míle - pokraÄ•ovala pÅ™es most Queensboro na Manhattan, kus
Bronxem a cíl byl kousek od slavné restaurace &bdquo;Tavern on the Green" v Central Parku. BÄ›Å¾ci tak probÄ›hli pÄ›ti
Ä•tvrtÄ›mi New Yorku, po pÄ›ti mostech.
Pár zajímavostí: zúÄ•astnilo se * 64% muÅ¾Å¯ a 36% Å¾en,nejstar&scaron;í záv
bylo neuvÄ›Å™itelných 88 let, nejstar&scaron;ímu závodníkovi 87,o trasu se staralo mj. 6000 dobrovolníkÅ¯,od pÅ¯lnoci do rána
tam byl snad kaÅ¾dý newyorský policajt - detektivy nevyjímaje.
Dále - stejnÄ› jako v minulých letech, v&scaron;echno obleÄ
ve kterém závodníci pÅ™i&scaron;li na závod (a pak pÅ™ed startem odloÅ¾ili), bylo vÄ›nováno na charitativní úÄ•ely (obleÄ•en
po Ä•tyÅ™iceti tisícich lidech.) Ano, celý závod mÄ›l souÄ•asnÄ› obrovský charitativní program.
NapÅ™. se zúÄ•astnil Matth
syn zesnulého Christophera Reeve, který jako Ä•len týmu &bdquo;Reeve na podporu výzkumu míchy" bÄ›Å¾el se symbolickým
Ä•íslem 1275, aby tak zastupoval 1,275 milionu AmeriÄ•anÅ¯, kteÅ™í Å¾ijí s poranÄ›ním míchy. Bylo to opravdu krásné. A
opravdu "nebylo dÅ¯leÅ¾ité vyhrát, ale zúÄ•astnit se"! d@niela FOTOGALERIE ZDE
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