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Ostatné fotografie nájdete v albumoch: https://photos.google.com/album/AF1QipPQGvwmqwF6Pp_f1ok9jOwOlw7oO93nlmd2rQhT 
Čím  sa  odlišuje  lesný  trail  od  cestných  city  maratónov?  Žeby 
celkovou atmosférou? Namiesto tisícovej  bezmennej masy sa  na 
štarte  stretne  pár  stoviek  priateľov  a  známych.  Navzájom  sa 
poznajú, zdravia sa, majú si čo povedať. Usmievajú sa a tešia sa. 
Tešia sa na krásny zážitok,  zážitok z pohybu v  prírode,  tentokrát 
prírode Malých Karpát.  Ten skutočný rozdiel sa skrýva v detailoch. 

Keď  vás  obehne  tesne  po  štarte  bežec,  možno  budúci  víťaz, 
tľapnete si a zaželáte veľa šťastia. Keď po zdolaní niekoľkokilomet-
rového stúpania do vás nevojde pýcha ale pokora. Keď je jedno či 
ste prvý alebo poslední. Keď tí pomalší po dobehu do cieľa zožnú 
hlasnejší aplauz, pretože ich víta čoraz viac dobehnutých bežcov. 

Keď dobrovoľníkmi sú bežci a ultrabežci, ktorí veľmi dobre vedia, 
ako sa cítim, keď dobieham k občerstvovačke, prípadne do cieľa. 

Trať,  pri  ktorej  sa mieša výnimočný športový zažitok s pocitom 
neskutočného šťastia. Zo šumiaceho lesa, trávy, slnka, vetra...

A beh, kde všetci bez rozdielu dobiehajú so širokým úsmevom do 
cieľa. Ďakujeme Vlado Ravinger.

https://photos.google.com/album/AF1QipPQGvwmqwF6Pp_f1ok9jOwOlw7oO93nlmd2rQhT


A čo na to účastníci?
Michaela Fajtová: 
1.štafeta:  Jožko  Pálka,  Peter  Danihel,  Denisa  Rakovská  ,Viktor  
Petrzel  2.štafeta  :Michaela  Fajtová,  Vladimír  Karvaj,  Mária  
Rodáková, Fero Slezák
Ani neviem kde začať  je toho tak veľa čo by bolo treba napísať aj  
o  tom  ako  som  sa  pred  niekoľkými  mesiacmi  našla  BEŽCOV  
LEŽERNYCH alebo žeby  Bežci Ležérni našli mňa? Nielen o skvelých  
bežcoch  (nie  vždy   až  tak  celkom   ležérnych)  ale  hlavne  
o vynikajúcich  ľuďoch,  ľuďoch  ktorí  sú  sami  sebou  ,na  nič  sa  
nehrajú  ,  nevládne  medzi  nimi  skrytá  rivalita,  intrigy,  ale  veľká  
solidarita a podpora , obrovská radosť z behu  a hlavne BEH PRE  
RADOSŤ  a  pritom každý jeden má svoje bežecké méty a ciele ktoré  
sa snaží zdolávať a ktoré ho posúvajú vpred.
A tak sme sa 2 štafety BEŽCOV LEŽERNYCH postavili na štart ULTRA  
BEHU RÝCHLIK ZOŠKA BRATISLAVA nešli sme vyhrať  ani sa postaviť  
na bedňu, ale každý z nás išiel  do toho hlavne s   radosťou ale aj  
s rešpektom a  každý sa snažil zdolať tú vlastnú métu. Priznávam  
pre mňa bežca cestného odchovaného na ceste Železnej Studničky  
to  bol  jednoducho  očistec.  Na  niektorých  miestach  1.  úseku  
s prevýšením 500 metrov a výbehom na Skalnatú som mala toho už  
plné zuby ale vedomie, že na ďalších  3-och úsekoch čakajú na mňa 
moji  spolubežci LEŽERNI ma hnala vpred a nedovolila  mi vzdať sa.  
Tá  obyčajná  spolupatričnosť  a zodpovednosť,  veď  nemôžem  
sklamať lebo nebežím len za seba ale aj za ostatných to bol  pre  
mňa  nový  pocit  a rovnako  krásny  ako  tie  nádherné  výhľady  
z vrcholu   Skalnatej  a voňavý,  pokojný,  zelený  les  .Tých  krásnych  
okamihov bolo veľa ale jeden okamih  jedno veľké gesto priateľstva  
mi  nedá  nespomenúť  keď  na  poslednom  úseku  dobehol  
a predbehol  bežec  druhej  štafety  bežca  prvej  štafety  a napriek  
tomu preťali cieľovú pásku ruka v ruke. Áno aj o tomto je 
BEH LEŽERNY a BEŽCI LEŽERNI

Katka Nádaská:
..ja  som  nebežala,  ale  atmošku  z  cieľa  som  si  nechcela  nechať  
ujsť  ;)).  A  keďže  kamaráti  z  Behu  Ležérneho  bežali  2  štafety,  a  
niektorí aj moji kamaráti jednotlivo, a našťastie som v to poobedie  
mohla, tak som prišla. V cieli zabezpečený fotograf, zapisovatelia,  
občerstvovačka, všetci pripravení byť tu pre bežcov.
Bežci z našich oboch štafiet sa už postavili pár metrov pred cieľ, aby  
počkali na posledných zo svojej štafety :)). A v tom Viktor ruka v  
ruke s Ferinom sa rútili do cieľa :)). Každý zastupoval jednu štafetu.  
To  bol  krásny  moment  a  pekná  chvíľa  bežeckého  priateľstva  a  
spolupatričnosti,  vidieť oboch bežať a spolu s nimi všetkých, ktorí  
ich čakali :))). Veľká tlupa ľudí dvoch štafiet dobehla naraz :)).
Potom dobiehali moji známi jednotlivci a ja som ich vítala a tešila  
sa s nimi. A aj s tými, ktorých som nepoznala som sa tešila. Výkony  
su to všetky uznania a potlesku hodné.

Vlado Karvaj:

Nikdy som nebežal štafetu, a to nehovoriac trailovú. Táto akcia  
ma ale milo prekvapila, jednak skvelou organizáciou a hlavne  
tou  "rodinnou"  atmosférou,  kde  bol  každý  víťazom.  Pocit  po  
odbehnutí  bude  vo  mne  ešte  nejaký  ten  týždeň  rezonovať,  
vyvolali to vo mne nezabudnuteľné pocity a uz teraz sa teším na  
nejakú ďalšiu spoločnú štafetu s Bežcami Ležérnymi.
A ešte na záver: nie je nad to sa po celom týždni strávenom v  
smogu a strese rozbehnúť do nádhernej prírody našich Karpát a  
pobehovať si tam sta slobodný vták od stromu k stromu :)

Katka Nádaská: A moja radosť? Zdieľanie ?? -niekedy netreba ani  
pretek  bežať,  stačí,  keď  môžete  s  priateľmi  zdieľať  radosť  z  
dobehnutia a ich pocity v cieli.

(PS: Katka aj keď nebežala, bola pre nás bežcov veľmi dôležitá. Pre  
zničených,  zmorených,  dehydrovaných a na pokraji  fyzických síl  
bola Katka v cieli doslova oporou, bez ktorej by sme sa zosunuli k  
zemi. Teda aspoň ja :o). Pali)



Vlado Planka – 
nebežiaci kapitán:

Beh Ležérny sa predviedol NAPARÁÁÁDU. 
Nie len športovým výkonom, a nebolo to ľahké, 
ale hlavne srdcom, veď 2 štafety a 1 sólo bežec 
bežali spolu ako jeden tím. O tom niet najmenších 
pochýb. Bolo mi cťou byť pri tom s bežcami 
s Beh Ležérny, sú proste úžasní.

Fero Slezák: Ja som začal vlastne behať kvôli nadváhe, ale vôbec  
som netušil že budem ešte v živote behávať takéto závody. Najmä  
potom, čo sa nám v osobnom živote prihodilo to bolo dosť ťažké,  
nemysliteľné. V minulosti som dokázal behať veľmi rýchlo a dlho,  
ale to je už len spomienka. Som veľmi šťastný že som na ležérnych  
natrafil a vydržal s nimi. Deň pred štartom štafety som bol totál  
nervózny ako pri  prvom preteku.  Zaspal  som dačo po polnoci  a  
vstal už 4,30 taký adrenalín vo mne bol. Nechcel som sklamať našu  
štafetu. Taký som bol šťastný, že ma do nej vzali, až mi slzy vyleteli.  
Ruku na srdce,som jeden z najpomalších bežcov ale dal som do  
toho  maximum  čo  som mohol.  Bojujem naplno,  nechcem  ostať  
taká  bublinka  a  sedieť  pri  telke.  Radšej  aj  keď  pomaly  budem  
pobehovať v lese s ležérnymi a ležérne. Všetkým krásne ďakujem  
za podporu a silu čo mi dodávajú.

    Foto: Bežci Ležérni a Juraj Kačo


