Skvelá "saganiáda" v petržalských uliciach
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Na akcii Zabicyklujme si s Petrom Saganom opäť viac ako tisícka jeho priaznivcov
Súčasťou trojdňového pobytu na Slovensku nebolo pre Petra Sagana len stretnutie s rodinou a
priateľmi, ale aj účasť na druhom ročníku akcie Zabicyklujme si s Petrom Saganom. Po minuloročnej
premiére sa v sobotu v Petržalke spolu s ním v jednom pelotóne ocitlo viac ako tisíc jeho priaznivcov.
Trať viedla ulicami tejto mestskej časti od Sadu Janka Kráľa až k dostihovej dráhe a naspäť. V
porovnaní s vlaňajškom prišlo oveľa viac detí. Darmo, idol je idol a možnosť čo i len chvíľu stráviť v
jeho blízkosti a na bicykli, je pre každého mládenca, či dievča zážitok, ktorý sa natrvalo vrýva do
pamäti. Samozrejme, v pelotóne boli aj jeho vrstovníci, jeho starší priaznivci, ale aj veteráni, ktorých
Sagan svojimi výkonmi rovnako udivuje. I napriek tomu, že počasie od rána nebolo ideálne, na
petržalských cestách zavládla naozajstná "saganiáda", ktorá vyvrcholila po príjazde do cieľa
zaujímavým programom. Nechýbali súťaže a hry o hodnotné ceny, o tímový dres Petra Sagana s jeho
podpisom, ale aj o možnosť stať sa užívateľmi dvoch osobných áut značky Citroen, ktorej tvárou je
práve úspešný slovenský cyklista, na dva mesiace. V Petržalke zavládla v sobotu popoludní skvelá
atmosféra, ktorú rozdával aj dobre naladený 24-ročný Žilinčan. V jeho blízkosti opäť nechýbala ani
priateľka Katka a hoci skvelý cyklista veľmi tanec neobľubuje, na veľké želanie návštevníkov si na
tribúne aj trochu zakrepčil. Vyvrcholením celého programu však bola hodinová autogramiáda. (luč)
Foto:
Ako inak, Peter Sagan pozdravil svojich priaznivcov aj s bicyklom na tribúne. FOTO MILAN ILLÍK
V Petržalke bolo nielen veľa Saganových priaznivcov na bicykli, ale aj pri trati. Podať si s ním ruky
mohli len niektorí, pre ktorých to bol tiež skvelý zážitok. FOTO MILAN ILLÍK
Svoju cenu mal nielen podpis Petra Sagana, ale aj možnosť odfotiť sa s ním FOTO MILAN ILLÍK
Peter Sagan na čele masového pelotónu. Tak ako to tradične býva v závere najväčších pretekov na
svete, tak to bolo aj v sobotu v Petržalke.

