
hl šení krolovoli Brožík o Kodlecov
A.'I

GBELY (SR) - Slavnostní vyhlá-
šení a odevzdání cen nejlepším
závodníkrim soutěže Morav-
sko-slovensky běžecky pohár
2010 (MSBP) hostilo nedávno
slovenské město Gbely.

V místním Městském kultur-
ním domě Se hodnotily vysled-
ky společn ch soutěŽí Grand
Prix Slovácka (Čn) a Grand Prix
Záhoia (SR) a určitě se bylo čím
pochlubit. V 1o ském roce pro-
běhlo celkem 32 závodťr, kteÚch
se zičastnilo 7 463 běžctt, tedy o
1 651 více než V roce 2009. Na
Moravě a nedalekém Záhori Se

tak p edstavili závodníci Z pat-
nácti zemi Evropy a afrického
kontinentu (Etiopie, Ke a). Nej-
lepším závodem v roce 2010 byla
nakonec vyhlášena Rohálovská
desítka, která bude mimocho-
dem prvním závodem dďšího
ročníku, ktery se poběží v sobotu
26. ínora.

,,Nebylo to tak špatné jak rok
dozadu. Tehdy nebyly peníze,
situace Se určitě zlepšila. Nic-
méně miím obavy jak to bude
dál fungovat, pokud skončí BK
Hodonín. Th práce je po nocích,
sobotách a nedělích a děláme ji
zcela zadarmo. Když někdo podá
demisi, tak podobnou žádost
nesmí další p lrok podat, pro-
stě tady vládne taková správná
demokracíe", konstatovď vtipně
Pavel Bfla, jinak Íídící soutěže
pro českou stranu. Tomu se nejví-
ce zamlouvala Lipovská desítka,
na improvizaci pak vyzvedl jako
nejlepší podnik Běh o pohiír Jeh-
nic, ktery se koná v Brně-Jehni-
cích v listopadu.

lMezi ženami triumfovala
s velkym náskokem Jana Kadle-
cová (AK Hodonín), která nám
ekla: ,,Mám z toho samoďejmě

radost. Letos poběžím naposle-
dy za ženy, ďe jako veteránka se

určitě necítím. Doma mám pod-

Poru ceLé rodiny, která je sportov-
ně založená, a to je pro mě hod-
ně dtiležitéJ' Za nejvydďenější
závod V minulém roce označila
nejlepší atletka mezi ženami Běh
na brněnském vystavišti, ktery.
není zaÍazeny v GP Slovácka.
Zde se ji poda ilo dostat z osmého
místa až na konečné tetí.

Pomyslnou palmu vítězství
v kategorii mužťr si domťr odnesl
JIÍí Brožk (BK Hodonín), 'kte-

Ú mezi muži bojoval naposle-
dy. ,,Chtěl jsem se s touto kate-
gorií rozloučit dťrstojně, což se
mi nakonec i poda ilo. Dťrležité
bylo zdraví,, které mi po cel rok
sloužilo," ekl 40lety závodnk,,
ktery od tohoto roku budp starto-
vat v kategorii mužťr nad 40 let.
Vyslgdky MSBP 2010:
MUZI: 1. Ji í Brožft (BK Hodo-
nín) 12 933 bodťr, 2. Dušan
Tomčal _ 12 7g8,3. Ji í Štrouat
(oba AK Hodonín) - 12 456:
Muži nad 40 let: 1. Jan Miške ík
(Lipov) - 12 825.
Muži nad 50 let: 1. Josef Vever-
ka (Čejkovice) _ 12 549.
Muži nad 60let: 1. Vladimir Var-
muža(BK Hodonín) _ II 84l.
Muži nad 65 let: 1. Karel Karas
(BK Hodonín) _ 10 362.
ŽBtlx 1. Jana Kadlecová _ 12
975, 2. Jana Zetochová (obě
AK Hodonín) _ 7 335, 3. kena

$vnštová (Vyškov) - 3 933.
Zeny nad 35 let: 1. Mata Dur-
nová (Veselí nad Moravou) _ 14

260.
Junio i: 1. Filip Sasínek (AK
Hodonín) _ 496.
Juniorky: 1. Pavla Noviíková
(AK Hodonín) _ 293.
Dorostenci: 1. David Mejzlk
(Uherské Hradiště) _ 487.
Dorostenky: 1. Zuzana Vlková
(Borss Svaty Jur) _ 391 bodťt.
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Na snímku je spěšné trio: zleva Jirí Brožk, Jana Kadlecováa Marta Durnová

P i vyhlašování nezapmněliorganizátoi ani na atletické naděje' kter m se dostalo zaslouženého ocenění. Foto: led - 2x


