
Běžeclcy pohár 2010 ovládli Brožík s Kadlecovou
Slavnostní vyhlášení v sobotu večer poprvé hostily slovenské Gbely. V dlouhodobé soutěži triumfovalo sedm českýčh vytrvalců



Gbely Jirí BroŽík a Jana
Kadlecová. Dvě stálice
okresní atletiky vyhrály
druhy ročnik společného Mo-
ravsko * slovenského běŽec-
kého poháru 2010. HodonÍn-
sk vytrvalec ovládl hlavni
kategorii počtvrté a vzhle-
ďem k věku i naposledy, zku-
šená závodnice si do sbírky
p ipsala dalšÍ cennou trofej.
Slavnostního vyhlášenÍ,

které se poprvé konalo na
Slovensku, se v tulném kul-
turnim zaŤÍzení v Gbelech
zučastnilo dvě stě padesát
běŽcti a běžky . Mezi pozva-
nymi hosty nechyběli ani vy_
znamni komunální' politici.
Nejznámějším byl náměstek
hejtmana Jihoriroravského
kraje Stanislav Juránek.

,,Zd perfektně p ipraveny
večer musím poděkovat
Gbelskym strycrim," rekl
hlavnÍ organizátor obIÍbené_
ho běŽeckého seriáIu Pavel
BíIa.

organ izátoŤi pripravili pro
sportovce bohaté občerstye_
ní, na veče i se poďávalŤízek
s bramborovym salátek.

Sportovci mohli ochutnat i
domácÍ koláčky nebo záku-
sek. Na stole'bylo p ichystá-

no bílé i červené víno, hned u
vstupu se naIévala slivovice.
P edáváním cen opět vtipně

- t -r.provázel íďící soutěŽe Grand
Prix Slovácko Pavel BÍla, kte-
rému zdatně sekundoval slo-
vensky kolega Radovan Mi-
chalica.
Hlavní muŽskou kategorii

ovIádl Ji í BroŽík, ktery pre-
vzal štďetu po lo ském v7tézí
Dušanu Tomčalovi, ktery
skončiI druhll. T etí príčku
obsadiI další hodonínsky bě-
Žec JIŤí Škrobák.

,,Byl to m j poslednÍ ročnÍk
mezi muŽi. Chtěl jsem se s
touto kategorIí rozIoučit dti_
stojně, i kďyŽ po vitězstvÍ
jsem Zase tak netouŽil. Cely
rok jsem byl ale v pohodě,
zdravi mi slouŽilo. Prvního
místa si váŽÍm," pronesl Jirí
BroŽik r

,,Jirka tomu vÍtězstvÍ obě-
toval všechno. Kvti1i tomu
nezávodil ani na dráze. Za ty
roky si další titul zaslouŽil.
Cena pro vitéze je ve správ_
nych rukou," uvedl Bila.
Mezi muŽi nad čty icet let

zvitéz7l Jan Miške ik z Lipo-
Vá, ktery za sebou nechal
ďruhého Libora Bartoše i tre-
tího Pavla Neničku.

Mezi veterány nad padesát
Iet uspěI čejkovicky vytrvalec

Josef Vaverka. Druhy skončil
kyjovsky Pavol KlimeŠ a t etí
byl Václav Guliš z DolnÍch
Bojanovic.
V kategorii muŽi nad šede-

sát let triumfoval VladimÍr
Varmuža, z vÍtězství se rado-
val i Karel Karas.

Hlavní Ženskou kategorii si
podmanila Jana Kadlecová,

která porazila Janu Zetocho-
vou. T etÍ byla vyškovská
Irena Hynštová. ,,VitězstvÍ
bylo loni'hoďně. Z eeLkového
triumfu mám radost," rekla
Jana Kadlecová.

Mezi ženami nad pětat icet
Iet potvrdila roli favoritky
Veselanka Marta Durnová.
Jana Klimešová se musela

spokojit s druhou pozici.
M1ádeŽnické kategorie
ovládli hodonÍnštÍ junio i Fi-
lip Sasínek'a Pavla Nováko-
vá, mezi ďorostenci se rado-
vali zvyhry Daviď MejzlÍk se
Slovenkou Zuzanou VIko-
vou.
Lo sky rok rozhodně pat il

mezi vyďa eněj šÍ.,,Problémy

jsou kaŽďy rok, ale já jsem
spokojen ,:' ekl Bíla. ,,ZhIe-
dÍska financÍ to zase tak
špatné nebyl'o. Horší byl rolr
p edtím. Loni jsme věděli, Že
penÍze nejsou a Že jich bude
málo," doplnil.

Hlavní zásluhu na'vyda e-
né sezoně měli hlavně členo-
vé BěŽeckého klubu Hodo-
nín. ,,Bez chlapti by seriál
ne.byl. Jakmile skončíme, ni-
kdo uŽ na nás nenaváŽe. Ko-
Iik je s tím práce, to se nedá
popsat. Rozhodčí ďěIali mi-
nuly rok sedmačty icet akci.
Pokuď tento tym ještě pár Iet
vydrŽÍ a podarÍ se nám ho
obměnit, tak by to mohlo
fungovat dďší roky. Horší to
bude, aŽ já skončím," uvedl
Bíla, ktery chtěl funkci p ed-
sedy několikrát sloŽit.

,,KďyŽ někdo podá demisi
tak do vte iny je zamitnutá a
uŽ p l roku ji nesmÍ podat.

' Správná demokracie," vtip-
koval na vyhlášení BÍIa.

Tomu se loni nejvíce lÍbila
Lipovská desítka. ,,U mě to
prostě vyhráIa. To je běh,
ktery má vše, co má správny
závoďmít," reklBÍla, ktery se
pochvalně vyjád it i na adre-
su Rohálovské desítky a nej-
masovějšího závoďu na jiŽní
Moravě, o pohár Jehnic.

po
Muži: L Ji í BroŽk(BK Hodonín) -L2933, 2. Dušan Tomčal (AI( Hodonín)
-12798,3. Ji íŠkrobák (Al( Hodonín) -I2 456.
MÉi nad 

'l{) 
let: 1. Jan Miške ík (Lipov) -L2825,2.Libor Bartoš (TEZA

Hodonín) - 11 538,3. Pavel Nenička (V!koš) _9 672.
ltlluži nad 50 let: 1. Josef Veverka (Čejkovice) - 12549,2, Pavol t(irneš
( Kyj ov) .- 12 I47,'3. V áclav G u l iš ( Do ! n í Boj an ovi ce) - L2 oo 6
lUluži nad 6o leh 1. Vladim írVarmuža (Bl( Hodonín) - 11 84l,2. Josef
Šohaj (Uhersk Brod) -7 455,3. František l(ubíček (Dobré Pole) - 6229.
n hži nad 5leíu 1. lGrel Karas (tsK Hodonín) - 10 362bod, 2. l(větoslav

!ána (Veselí nad Moravou) _ 6l32,3,.František Joch (Strážnice) - 5 268.
Ženy: I. Jana l(adlecová (Al( Hodonín) -12975,2. JanaZetochová (AK

lodonín) -7 335,3.Irena Hynštová (Vyškov) -3933
Ženy naď 35 !et: I. Marta Durnová (Ýeselí nad Moravou) -L4 260,2. Ja-
na l(imešová (l(yjov) -7 483,3. Marie Hynštová (Vyškov) - 4464.
Junio i: I. Fitip Sasínek (AK Hodonín) - 496,2. Jakub Chocholáček (Juni-
or Holíč) - 490,3. Martin Páníček (Holíč) - 381.
Junior!$ 1. Pavta Nováková (AI( Hodonín) -293,2.Žaneta Kempná (AK '

Hodonín) _ 248,3. Sylva Škabrahová (AK Hodonín) - 15o.
Dorcstenci:1. David Mejz!ík (Uherské Hradiště) - 487,2. Prokop Vyskočil
(Al( Hodonín),- 464,3, Dominik Krrbalák (AI( Hodonín) -339.
Dorostenlry: t. ZuzanaVlková (Borsk1 Svá! Jur) - 39L,2. Kate ina Hla-
váčová (Al( Hodonín) - 339,3. l(ate ina Hofírková'(Al( Hodonín) - 247 ,



Sázím na Wsokohorskou p íprarnr
LIBOR KOPL

Gbely - Loni se z celkového vÍ-
tězstvi radovaI Dušan Tom.
čal, letos v hlavní muŽské ka-
tegorii triumfoval Ji iBroŽÍk,
ktery mezi muŽi'startovaI na-
posIedy. Hoďonínsky vytrva-
lec vyhráIuž počtvrté. V roce
2010 získal 12 993 bodri, o sto
t icet pět vÍc neŽ druh Torn-
čal.

,,ByI to mrij poslednl ročník
mezimuŽi. ChtěIjsem se s tou-
to kategorlÍ rozloučit dtistoj-
ně, i když po vítězství jsem za-
se tak netouŽil. Cely rok jsem
byl ale v pohodě, zďraví mi
slouŽilo. PrvnÍho mÍsta si vá-
Žim," pronesl Ji í BroŽÍk.' Tréninková pÍIe a drina se
Ietos čty icetiletému běŽci
vyplatila. ,,Trénink je dvacet
rokri stejny. Hodně sázÍm na

kvalitni zimni p ípravu. o
prázdninách kaŽdoročně jez-
dÍm ďo Vysokych Tater. Vy-
sokohorská p íprava je d le-
žftápro dalši období . Dokáqu z
ní čerpataŽdo Vánoc. V tom je
moje největšÍ sÍla," mini Bro-
žík.

Zkušeny běŽec. se loni 'do-

čkal i premiérového vítézstvi.
,,Vyhrát v osvětimanech jsem
touŽil dvacet let. Konečně se
mi, to poda ilo," usmÍval se
BroŽÍk, t<ter moc rád vzpo-
miná i na závoďy ve Vnoro-
vech a Horních orešanech.
,,HodnotÍm je nejlépe. Po
skončeni tam b:Ívají zábavy',
takŽe si s p áteli vŽdycky uŽi-
ji," vysvětlil BrožÍk.

Ten naopak nerad vzpomí-
' ná na Hlboké a Radošovce.

,,Byvá tam špatně označená
trať. KdyŽ Se na čIověk dob e

p ipraví na závoď a pak nevÍ
kudy běŽet, tak to je špatné.
Doporučil bych po adatel m;
aby se na to zamě ili," praviI
hodonínsky vytrvalec, ktery
bude od unoru závodit v kate-
gorii nad čty icet let. ,,Vyhoda
to není. NezáIeŽi na věku,ale
na vykonnosti. I ten, co má
devětačty icet Iet, mriŽe závoď
vyhrát. Kažďy se musÍ snaŽit
zaběhnout co nejlepšÍ vysIe-
dek a motivovat m]adší zá-
vodníky. Já bych chtěl, aby
vyhrávali i mladÍ," nabidl
svrij pohled BroŽík.

Nejlepší vytrvalec Morav-
sko _ sIovenského běŽeckého
poháru 2OIO si slavnostnÍ ve-
čer uŽil. ,,Je to paráďa, zábáva
je dobrá. ByI to vyborny ná-
pad p esunout vyhlášení na
Slovensko a st Ídat to," ekI
BroŽik.

CítÍm Se jinak neŽve dvaceti
LIBOR I(OPL

Gbely _ KďyŽ si šla Jana Ka-
dlecová v sobotu večer v'eIe-
gantních ritŽovych šatech na
podium pro cenu' jeden z pŤi-
tomn1 ch muŽil' jinazval Bar-
bie. Drobná blondynka však
jIž ďávno neni začinajícÍ béŽ-
kynÍ, Granď Prix HodonÍn
vyhrál a uŽ poněkolikáté. Nej-
lepšÍ byla i v roce 2010.

Letos jí bude čty iatricet
Iet. Má p ed sebou poslední
sezonu mezi Ženami. Zkušená
závoďnice uŽ nesni o velkych
uspěšÍch. MoŽná právě proto
zitstává na HoďonÍnsku nej-
IepšÍ vytrvaIostní běŽkyni.
,,YitézstvÍ byIo loni hodně.
Mám z celkového triumfu ra-
dost," ekIa Jana Kadlecová,
která 'si závody po áď uŽivá.
,,Mám podporu od manŽela,

sportujeme celá rodina. I na
závoďy bereme děti. VŽdycky
to máme takovy v: let," pravi-
Ia.

Kadlecová se s Ženskou ka-
tegorií lqtos rozloučí. ,,Jsem
na tom jinak neŽ ve dvaceti,

,,Jsem natomjinak než
ve dvaceti, alejako
veteránka se necítím.
Letos bych 3le chtěla
závod ubrat."

ale jako veteránka se neci-
tÍm," uvedla špičková béŽky-
ně. Kadlecová loni absolvova-.
Ia šestadvacet závoďti, t ikrát
se raďovaIa z vÍtězství, dva-
krát skončila t etÍ. ,,Letos

bych spíš chtěIa závoďil
ubrat. Sezona byla opravďu
náročltá," pronesla Kadleco-
vá.

Ta podala nejl
závoďé v Brně. ,,

ši pro mě byl běh Mizuno pod-
zimni sedmička, ktery se ko-
nal na vystavišti sedmého lis-
topadu. Ten sice nepat Í do
Grand Prix Slovácka, ale vy-
kon jsem ďokázala vystup o-
vat a z osmého místa jsem se
vyšplhqla na t etí pazici,"
ekla Kad1ecová.
Letos je v Moravsko-slo-

venském běŽeckém poháru na
programu t iat icet závoď '.

,,Těším se na všechny podni-
ky. Určitě si uŽiji setkánÍ s
p átelí. Budu se snaŽit bojo-
vat o nejvyšší p ičky, ale vše
záLeŽí na tréninku," uvedla
KadlecoVá.


