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Čo mám dodať?  Atmosféra  bola  tak  perfektná,  že  už  po  prvom 
kilometri  som  bol  preplnený  endorfínmi  do  najvyššieho  levelu 
šťastia. Perfektná partia v perfektnej prírode, to mohlo skončiť len 
dobre. Veď... posúďte sami. Fotky povedia viac ako slová:

7:15  ešte  stále  na  parkovisku  Pod  Červeným  mostom  s  našimi 
priateľmi z Nedeľného Runningu. Prehováračky: „Poďte s nami na 
Babu.“ „Poďte vy s nami Kamzík 1000 v opačnom smere.“ Nakoniec, 
keď sme z auta sledovali ich rýchlosť na úvod... radšej ležérne Babu.

Počasie na Babe perfektné. Vlhkosť vzduchu ideálna, teplota okolo 
2°C.  Možno  prvý  raz  som  zažil  výbeh  bez  rozcvičky  rovno  z 
vyhriateho auta a šprintom do malého svahu. Na zohriatie.

Teda okrem tejto jednej fotky. Tú som si musel vynútiť.

Na lúkach hmla pomaly opadáva, ale v lese... tam je ešte pekná

Všimli  ste  si,  že  fotím  zozadu?  Spredu  sa  nedalo.  Všetci  boli 
stráášne rýchli a väčšinou sa mi rozmazali. Tak za trest sú zozadu.
Aspoň jedna ukážka, taká vydarenejšia.

Inak, všimnite si, nebolo celkom bez dievčat. Situáciu zachránila 
Eva. Chvalabohu, pretože predstava, z BABY „bez bab“. Nič moc.
Evičke môžu všetci, ktorí neboli závidieť. 5 chlapov sa predbiehalo, 
kto s ňou pobeží, tešila sa celý čas veľkej pozornosti.

Na strane druhej, bola jedinou osobou, ktorá hnala konvoj vpred. 
Leniví bežci ležérni, nie a nie sa pohnúť z občerstvovačiek, ktoré 
boli nakoniec dve. Prvá – Biely Kríž s príjemne vyhriatou pieckou a 
teplým čajom, Druhá Kamzík – tam už len rýchla kofola.



Čo sa Bieleho Kríža týka posúďte sami. Závideniahodný nielen beh, 
ale  aj  oddych  v  príjemne vykúrenej  miestnosti.  Ako  sa  nám len 
nechcelo von. Nuž, prišli sme behať, nie saunovať.

Ale, to trochu predbieham. Ku Bielemu krížu je ešte cesta ďaleká

Ale prekrásna...

Človek vystúpa hore strmou cestou a tam...

… na samom vrchole že „SOMÁR“ Čo si o tom myslieť?

A tak sme skonštatovali, že pri Somárovi sa odfotiť treba :o)

Späť  k  Bielemu  krížu.  Je  toľko  ciest,  ako  sa  odtiaľ  dostať  do 
Bratislavy, ešteže Milan je aj cyklista a tým pádom máme väčšie 
možnosti  výberu.  Ani  Červená,  ani  modrá...  nakoniec  veľmi 
príjemný cyklistický chodník. 
No a potom, ako Milan povedal, „cyklistická magistrála“ smerom 
k Slivúm. Posledné stupáčiky a aj klesáčiky po červenej na Kamzík. 
Koho v lese nestretneš? Tam oproti beží René Burčák, Tam zase 
Denisa  Rakovská  na prechádzke so  svojimi  ratolesťami...  je  nás 
plný les.
Milan, ako správny cyklista stupáčiky, nech sú hocijako strmé, beží
Rozhodol som sa jeho inšpiráciu nasledovať a keď ma po červenej 
vytiahol hore na Kamzík, nádherný pocit sebaprekonania. Tuším, 
prvý raz sa mi podarilo tento stupák vyklusať. Väčšinou tu už vždy 
kráčam. Na Kamzíku nás privítalo úplne iné počasie ako na Babe.



Super nádhera. Postupne sme dobiehali na občerstvovačku, ktorá 
vlastne  ani  nemala  byť.  Nakoniec  kofolka  dobre  padla.  A  po 
červenej  ďalej  smerom  na  lúku  s  rozhľadňou.  Vlado  Planka  bol 
jediný,  ktorému sa  tam po tých kilometroch ešte  chcelo  štverať. 
Niekde na fotke určite je, len ho nemôžem nájsť.

„Už sme na parkovisku?“ „Tak skoro?“ ozaj to ubehlo. Keď je partia 
dobrá, aj taký dlhý beh je ako prechádzka. Nakoniec to nebolo ani 
30 km. Neblúdili sme, naša chyba. Chvíľu sme dokonca váhali,  či  
nedať ešte nejakú dupľu, ale v najlepšom treba skončiť. 

A tak zostáva už len poďakovať celej partii sa super beh, ktorý si, už 
aj kvôli tým, čo nemohli, musíme niekedy zopakovať. 
Evka Jedličková – sme radi, že si to s nami piatimi chlapmi vydržala. 

Jediná foto spredu. Evka bola tak rýchla... problém fotiť.

Peter Danihel – Veľký obdiv za to, čo si dokázal a nie každý by to 
dal tak, ako Ty. Mohol si skrátiť, odmietol si a odmenou bolo pre 
Teba veľké zadosťučinenie. Možno si aj vyzdravel od toľkej driny.

Milan Polák – ďakujeme za odvoz na Babu, aj za šerpovanie počas 
behu. To bolo prvý raz, čo sme vôbec nikde nezablúdili. 

Vladko Planka – perfektný spoločník, veselá kopa a tiež zabezpečil 
doplnkový odvoz pre Milana späť na Babu.

Viktor  Petržel  –  zakladateľ  Priateľov  Behu  Ležérneho,  keby  sa 
spočítali jeho kilometre nabehané s nami, tak jednoznačne vedie.

No a Pali Sovič – fotil, písal... a veľmi sa mu ľúbilo :o)



Tak, pokúsil som sa  napodobniť majstra. Ani slnko, lúka, modrá 
obloha mi nepomohli, Vlado je skrátka nenapodobiteľný :o)

Plánujeme ďalšie kolo.  Pre všetkých, čo prvé nestihli.


