So Saganom si chcelo v sobotu zajazdiť 2000 ľudí
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Napriek tomu, že presné počty ešte nie sú známe, podľa organizátorov akcie "Zabicyklujte si s
Petrom Saganom" sa na sobotnú jazdu bratislavskou Petržalkou s víťazom bodovacích pretekov
Tour de France 2013 prihlásilo približne 2000 ľudí. Hovorkyňa Mestskej časti Bratislava-Petržalka
Michaela Platznerová informovala, že sa podarilo prekonať rekord z minulého roka, keď malo toto
športovo-spoločenské podujatie premiéru.
"Výbornú atmosféru akcie nenarušil ani dážď," uviedla Platznerová a dodala, že možnosť stretnúť
sa s Petrom Saganom prilákal veľký počet rodín s malými deťmi. "Práve pre najmenších bola možnosť
byť v blízkosti cyklistického šampióna veľkým zážitkom," poznamenala petržalská hovorkyňa.
Jazdu pelotónu na čele so Saganom odštartoval starosta Petržalky Vladimír Bajan. Konštatoval,
že aj dnešné cyklistické podujatie korešponduje s filozofiou mestskej časti výrazne propagovať a
podporovať športové aktivity.
Akcia, ktorá sa v sobotu popoludní konala v Petržalke, môže pomôcť slovenskej cyklistike a
zároveň popularizovať šport a aktívny život vôbec. Športovec roka 2013 cyklista Peter Sagan to
povedal na tlačovej konferencii, ktorá predchádzala popoludňajšej športovo-spoločenskej akcii
"Zabicyklujte si s Petrom Saganom".
Sagan tiež povedal, že bude rád, ak jeho prítomnosť na dnešnom podujatí bude motiváciou aj pre
malé deti. "Aj keď sa sám nepovažujem za vzor, možno práve to, že budú v mojej blízkosti, bude pre
ne impulzom, aby si zo športov vybrali práve cyklistiku," uviedol Sagan. Držiteľ zeleného trička z
minuloročnej Tour de France priznal, že jeho idolmi, s ktorými si chcel ako dieťa zajazdiť, boli
Američan Lance Armstrong a nemecký šprintér Jan Ullrich.
Cyklistické podujatie s Petrom Saganom sa začalo o 15.00 h v Sade Janka Kráľa. Do 16.00 h
prešli cyklisti so Saganom trasu vedúcu zo Sadu Janka Kráľa cez Jantárovú cestu, Námestie
hraničiarov, Starohájsku ulicu, Kutlíkovu ulicu, Jantárovú cestu, Vyšehradskú ulicu, Budatínsku ulicu,
Smolenickú ulicu, Jiráskovu ulicu, Romanovu ulicu, Osuského, Furdekovu ulicu, Šustekovu a
Bosákovu ulicu a následne cez Jantárovú cestu späť k Sadu Janka Kráľa.
Súčasťou popoludňajšieho podujatia bolo množstvo sprievodných programov. Verejnosť sa mohla
zapojiť napríklad do pokusu prešpurtovať Sagana na bicykloch ukotvených na špeciálnych valcoch,
tzv. Gold Sprint. Víťaz si zmeral sily priamo s Petrom. Súčasťou akcie bola aj autogramiáda, tombola,
tvorivé dielne pre deti a bubnová show.
Peter Sagan zároveň prijal striebornú pamätnú plaketu Parížskej mincovne, ktorú mu veľvyslanec
Francúzskej republiky na Slovensku Didier Lopinot odovzdal ako ocenenie víťazstva v bodovacej
súťaži na minuloročnom jubilejnom 100. ročníku prestížnych pretekov Tour de France. "Peter Sagan
skutočne preslávil Slovensko na týchto pretekoch. No myslím, že robí výbornú reklamu nielen
Slovensku, ale aj cyklistike ako takej," uviedol pri tejto príležitosti francúzsky ambasádor.

