
Absolutní triumf Moravy zpeéetil Durdák
Moravsko-Slovenský běžecký pohár 2012 ovládli čeští vytrvalci, kteří zvítězili ve všech devíti kateqoriích. Vyhliášení se konalo ve Gbelích

?3W*

wltÁšrnÍ nosTILY GBELY. Zakončení Moravsko-Slovenského běžeckého poháru se pot etív adě uskutečnito na Slovensku. Na slav-
nostnÍ akci chybělajen hrstka pozvan ch. ostatníběžci si večer steinějako v p echozích letech náramně užili. Foto: DenílďLibor Kopl

Moravsko-Slovensk}i běžecky po hár
Absolutní vítězové MSBP 2ol2 -
Muži: Luděk Durďák (sDH Rohatec) - 16 5o3 bodtj
Muži nad 40 let Ji í BroŽík (BK Hodonín) - 16 16I bod
Muži nad 50 tet Josef Veverka (AC Čejkovice) - 15 864 bod
Muži nad 0 let Vladimír VarmuŽa GK Hodonín) - 14 505 bod
Muži nad 5 let Karel Karas (BK Hodonín) - il 604 bod
Muži nad 70 let František Joch (Arimo Strážnice) - 8'268 bodrj
Ženy: Irena Pospíšilová (AHA Vyškov) -L4 5I4 bodrj
Ženy nad 35 let Jana Kadlecová (AK Hodonín) - u 8o5 bodtj
Ženy nad 45 let Marta Durnová (Veselí nad Moravou) - L4 352 bod
Grand Prix Slovácka2ol:2 -
Muži: I. Luděk Durdák (sDH Rohatec -13 080),2. Dušan Tomčal (Lipov -
L2 552), 3. Petr Halas (AHA Vyškov - 11 235)
Muži nad 40 leÍ I. JiYí BroŽík (BK Hodonín - 12 834),2. Jan Miške k
(Lipov -L2765),3. Miroslav Mina ík (EPS Kunovice - II 925)
Muži nad 50 let:1. Josef Veverka (AC Čejkovice -L2 58B),2. Václav
Guliš (Dolní Bojanovice - L2 435), 3. Libor Bartoš (Hodonín, l1 055) .
Muži nad 0 le* 1. Vladimír V4rmuŽa (BK Hodonín - 11 75L),2. Lubomír
Baftál (BK Hodonín - 11 220),3. František Foretník (Krumví - 8 112)
Muži nad 5 let 1. Karel Karas (BK Hodonín - 9 9L5),2. František KubÉ
ček (Dobré Pole - 8 93l),3. Pavel Frank (Vyškov) - 592 bodrj
Muži nad 7o let 1. František Joch (Arimo StráŽnice - 8 268),2. l(věto-
slav Hána -7 246), 3. Jaroslav Machala (Hluk -L952)
Ženy: I. Irena Pospíšilová (Vyškov -12 42O),2. Adriana Slaníková
(Uherské Hradišté - 6978), 3. Jana Mejtská (EPS l(unovice - 5 26L)
Ženy nad 35 let I. Jana Kadlecová (AK Hodonín - 1I 424),Z.Irena
Hor áčková (Veselínad Moravou -7 246),3. Kate ina Doubková (Al(
Perná - 6723)
Ženy nad 45 let I. Marta Durnová (Branopac Veselí nad Moravou - II
682),2. Jana Klimešová (Wiky Kyjov - 8 249), 3. Miroslava Hanáková
(Bučovice - 454)
Junio i: I. Jakub Konečn1 ,2.David Herka,3. FiIip Sasínek
Juniorky: 1. Adriana Slaníková, 2. Martina Bašusová, 3. Anna Jurčáková
Dorostenky: I. Krist na Pavlíková,2.Erika Kollárová,3. Veronlka Plán-
ková. Dorostenci: I. Jind ich Goiš, 2. Leo Cimerman,3. Tibor Horváth
Gena ídího soutěže: Josef Veverka (Čejkovice), Miroslav Mikula
(Radošovce), Václav Guliš (Do!ní Bojanovice), Pavel l(imeš (Kyjov)



LIBOR KOPL

Gbely - Nečekanym, zato ab-
solutnim triumfem česk1fch
závodnÍk a záiodnic skončil
čtvrt ročnik Moravsko_

, Slovenského běŽeckého po-
háru 20L2. Ani v jedné z ďevi-
ti kategorií se z celkového pr-
venstvÍ neradoval slovensky
vytrvalec. Hlavni mtržskou
kategorii opět po roce ovládl
Luděk Durdák. Mezi Ženami
kralovala Irena Pospišilová.

I ve veteránsh ch kategori-
ich se radovali moravšti zá-
vodnÍci. Mezi muŽi nad čty i_
cet let zvitéztl Ji í BtoŽik, C _

nou trofej zÍskali i Josef Ve-
verka, Vladimír VarmuŽa,
Karel Karas, František Joch,

Jana Kadlecová a Marta Dur-
nová.

,,Já jsem v šoku, protoŽe
jsem tipovat pět vÍtězstvi Slo-
vákti. Ale naši borci zabojo-
vali. NejvÍce mě p ekvapila
kategorie nad padesát let. V ni
bojovali čty i v tečni závoď-
nÍci. KaŽdy závoď vyhrál ně-
kdo jiny. Je jen škoda, Že Pa-
vel Klimeš nedbkončil ze
zdravotnÍch dtivodti sezonu'
protoŽe pak by to bylo ještě za-
jimavější," uvedl editel
Moravsko-Slovenského bě-
Žeckého pohára 2012 Pavel BÍ-
la, kter: slavnostni whlášeni
moderoval.

Hlavní hvězdou večera byl
ale Luděk Durďák. Znám ro-
hatecky vytrvalec si opět po

roce podmanil hlavnÍ muŽ-
skou kategorii. ,,Vitězsťvi mě
nesmírně těšÍ, proto Že mám za
sebou skvěl: rok, kter:Í jen
těŽko někdy prekonám," uve-
dlDurdák.

Ten byl stejně suverénnÍ ja-
ko Irena PospÍšilová. Clenka
AHA Vyškov má za sebou
stejně jako Durďák báječn
rok. ,,Jsem spokojená. Mám
radost z toho, Že mi poda i]o
vyhrát. Je to pro mě hodně
duleŽité vÍtězstvÍ, i kdyŽ re-
publikové tituly jsou asi cen-
nějšÍ, " pronesla PospÍšilová.

Sobotni večer si uŽivali i vi-
tézové dalších kategorii. Jana
Kadlecová, nejlepši Žena nad
pětat icet let, !Ž běhá pouze
hlavně pro radost a kvuli se-

tkávání s kamarády a p áteli.
,,Závoď, je pro mě zpest eni
prácovnÍho tydne," iká ho-
doninská běŽkyně.

I p esto ďokázala Kadleco-
vá opět zvitézit. ,,Časy uŽ
nejsou takové, jako d iv, ale
zvláď]raj sme toho vÍc, neŽj sem
sama čekala. chtěla jsem ab-
solvovat patnáct závodti, což
ge mi poda ilo," ekla Kadle-
cová.

Zkušenou běŽkyni nep i-
pravila o pruní misto ani ope-
race nohy. ,,Vypadek byl znát.
Začalajsem pěhat aŽ naja e, "
p ipomněIa zdravotni pro-
blémy Kadlecová.

Sympatická závodnice uŽ
vÍtězství nepočÍtá, ale s moti-
vacÍ probIém nemá. ,,N& Ie-

toŠní rok jsem si vybrala pár
závodri, které se mi lÍbí. UŽ se
na ně těším," pronesla Kadle-
cová.

Ta nebude chybět v Miku]-
čicÍch ani ve Vnorovech. ,,ob-
líben: ch závodti mám ale víc.
Raději béŽim na Moravě neŽ
na Slovensku,'q p iznala Ka-
dlecová, která na obhajobu
nemyslí. ,,IJvidÍme, co budeza
rok. Ale ráda se do Gbel vrá-
tím," prohlásila. '

o tom, Že se kromě Kadle-
cové p ÍštÍho vyhlášenÍ z -

častnÍ i Květoslav Hána, ni-
kdo nepochybuje. ,,D ív jsem
v: hry Počital, teď uŽ ale ne.
ManŽelka mi nadává, Že by
ceny nejradši whodila z okna.
Teď už žeďné ambice nemám.

Chci pouze absolvovat všech-
ny závody," uvedl známy Ve-
selan.

Pětasedmdesátilet závod-
nik má radost z kaŽdého běhu.
RozdÍly mezi akcemi neděIá.
,,Mně je jedno kde a zajakého
počasi béŽím. Musim ale p i-'
znat, Že nejlepšÍ kamarády
mám na Slovensku. Proto mě
moc mrzi, Že jsme se Slováky
rozdělili, " pronesl Hána.

Ten se stále udrŽuje ve
skvěIé kondici. ,,Zďraví mi ce-
l rok slouŽilo. Akorát uŽ mi
to tak neběŽi jako v minulosti.
Roky ale nezastavím," dodal
Hána.

Akce se uŽ pot etÍ v adě
uskutečnila v kulturnim do-
mě Gbely. Lq,4,[clg


