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Kučera si v Mikulčicích připsal třetí triumf
M ikulčice _ Zádné drama, spÍ_
še one man show jediného běŽ-
ce. Známy vytrvalec Martin
Kučera sice nepredvedl v Mi-
kulčicích Žádny uchvatny vy-
kon, ale i čas 32:48 minuty sta-
čil členu VSK Univerztta Br-
no k dalŠÍmu vÍtězstvi. Dvaa-
tricetÍlety béžec ovládl Vel-
kou Moravu potretÍ během po-
slednÍch čtyr let. Druhy do-
běhl do cÍle desetikilometro-
vého závodu Tomáš Steiner,
tretÍ skončil nejlepší veterán
nad čtyricet let Petr Kotyza.
Závod žen ovládla Slovenka
PatrÍcia Ganovská, která ne-
dala Šanci druhé Janě Kadle-
cové ani tretÍ Ivaně Martin-
cové.

Znám1i brněnsk vytrvalec ovládl Velkou Moravu pot etíza poslední čty i roky. Mezi ženami poprvé kralovala Patrícia Ganovs|<á
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Devětatricátého ročníku se
zučastnilo 446 atletri. V ďět-
skych kategoriÍch se predsta-
vilo 233 závodnÍku, [& start
hlavního závodu se postavilo
2I3 závodnÍku.UŽ pred tretim
kilometrem však bylo o vitézí
rozhodnuto.

Martin Kučera si hned na
zaČátku vytvoril rozhodujÍcÍ
náskok, ktery si udrŽel aŽ do
konce. Skupinka pronásledo-
vatelri, V které byli Tomáš
Steiner, Petr Kotyza a Jakub
Valachovič, neměla šanci.
Kučera doběhl do cÍle S vel-
kym náskokem.

,,Snad po celou cestu to fou-
kalo proti nebo nějak z boku.
Těch pár metru, kdy nám vÍtr
pomohl, rozhodně nevyna_
hradilo tu preváŽnou část zá-
vodu, kdy jsme se s nim muse-
li rvát. NavÍc jsern béŽel Sám,
takže to bylo o to horšÍ. Proto
taky nejsem s dosaŽenym ča-
colYl rriink cnrrl nipnr-r T\nrrfárn



Že uŽ počasí dovolí a konečně
budu moct začit kvalitně tré-
novat. Zjmní prípravné obdo-
bi jsem i p es ty letošní hrozné
podminky zvládl odběhat ob-
jemově dob e, tak vě ím, Že za
měsÍc uŽ budu hodně někde
jinde neŽ dnes," uvedl v cíli
trojnásobny vÍtéz Velké Mo-
ravy, ktery dostal hned t i ce-
ny. Pnrní byla tajná prémie za
vÍtězstvÍ po 2,6 kilometru,.
ProtoŽe byl Kučera první i na
otočce, obdrŽel od Gurmáni z
Miku]čic litr sIivovice. ,,o
těchto cenách jsem ani nevě-
dě1," usmÍval se vitéz.

Zklamany nebyl ani Tomáš
Steiner. Vyškovsky béŽec
totlŽ na prvnÍ místo v bec ne-
pomyšlel. ,,Jsem velmi spoko-
jeny. Na Martina jsem si ne-
vě il, ani jsem si netroufal s
nim rozběhnout," rekl Stei-
ner.

Ten se cely závod drŽel ve-
terána Kotyzy, kterého p ed-
čit aŽ v závérečném finiši.
,,Podminky byly celkem ne-
p Íjemné. VÍtr foukal po cestě
tam i zpét. Já jsem běŽel ve
t Íčlenné skupince. ChvÍlemi
jsem se schovával, ale mÍsty
jsme sÍ i pomáhali. Naproti to-
mu Martin musel makat celou
cestu. Moc mu gratuluji k vi-
tězstvÍ, í1 prá'Vil Steiner.

Vitězství mezi veterány
nad čty icet let obhájil Petr
Kotyza. ,,J to dobré, mám le-
tos natrénováno, takŽe se vra-
cim do formy," usmival se
zkušeny vytrvalec, ktery si
nestěŽoval ani na počasí. ,,Po
cestě tam byla pohoda, zpátky
začaLo foukat a zárove tro-
chu taktizovat. Zristali jsme
tri a nikomu se to nechtělo
moc tahat. Trochu mě mrzí,Že
Tomáš Steiner mě poslednÍ
dva kilometry nest Ídal.
Hlavně kvtili tomu mi nezbyly
síly na závěrečny spurt," pro-
hlási] Kotyza.

Ten se do Mikulčic vŽdy rád
vracÍ. ,,Mikulčich běh, ktery
je součásti Cyrilo-
Metodějského maratonu, pat-

Í mezi velmi kvalitnizávoďy.
Je pěkně organizovany s vel-
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mi dobrym zázemím. KďyŽ nÍ j|tm běŽela sama a neměla
porovnám Velkou Moravu s jsem sezakoho schovat. Jinak
Běchovicemi, tak je to velky bylo vŠe super," pronesla Ga-
rozdil. Tam jsem běŽel dva- novská.
krát a vŽdy jsem byl zklama- Vybornym vykonem se v
n: . organizátott českych zá- sobotu bl:Ískla i Jana Kadle-
vodri by se měIi učit na Mora- cová. Zkušená hodoninská
Vě," uvedl Kotyza. běŽkyně totlŽ skončila celko-

Ženám kralovala PatrÍcÍa vě druhá. ,,Na bednu jsem vri-
Ganovská. Členka Sport Tea- bec nepomyšlela, protoŽe v
mu Hritz p etavila ve vítéz- nohách mám málo kilomet-
stvÍ svrij premiérovy start. ,,Je f ," ekla nestárnoucí běŽky-
to pro mě novátrať', ale očeká- ně.
vala jsem, Že bych mohta byt Kadlecová se v p edchozich
mezi nejlepšími. Sice se mně tydnech šetrila a do terénu v
neběŽelo tak dob e, jako pri neptÍznivém počasí moc ne-
minulém závodě Děvin _ Bra- vybíhala. ,,Asi to bylo k něče-
tislava, kde bylo tempo mno- mu dobré. KďyŽ člověk v ne-
hem větši. V nohách jsem cí- čase trénuje , má sklony k na-
tila unavu, ale bylo to dobré," taŽeni svalu a k dalším zďra-
usmÍvala se Ganovská. votnÍm problémrim. M j or-

Ta si premiérovy start v ganismus je momentálně od-
Mikulčicích uŽivala. ,,Trať je počaty a ještě má velké rezer-
vynikajÍcÍ, jen mě trochu po- VY," rÍká členka AK HodonÍn.
trápil protivÍtr na otočce. od ,,Za svého vykonu mám dobr:

Velká Moravat 39 . ročník
MuŽi:1. Martin l(učera,2.Tomáš Steiner (oba Univerzita Brno),3. Jakub
Valachovič (Malacky)
Mužl nad 4o let l.Petr l(otyza (UNI Brno), 2. Josef Sedláček (Tučapy),

3. Madin Kleibl (Podlesí)

Muži nad 50 let I. Pavel Kratochvíl (Rudíkov),2. Václav Guliš (Dolní

Bojanovice), 3. Josef Veverka (Čejkovice)

Muži nad 0 let 1. Svatopluk l(udlička (Vyškov),2. Vladimír Varmuža
(Bl( Hodonín), 3. Jaroslav l(aše (Barnex Spott Brno)
Muži nad 5 let 1. Josef Šohaj (Uherskli Brod), 2. František l(ubíček
(Dobré Pole), 3. Ond ej Tirpák (Senica)

Muži nad 7o let 1. Vincent Bašista (Demjata),2. Ján Kocák (Holíč),3.
Josef Holl (MS Brno)
Ženyz I. Patricia Gánovská (Šport Team Hritz), 2.Erika Farkašová (Ska-

lica), 3. Adriana Slaníková (AK Hodonín)
Ženy nad 35 let 1. Jana Kadlecová (AK Hodonín), 2. Kate ina Doubková
(Perná), 3. Lenka Janča íková (AAC Brno)
Ženy nad 45 let I. Ivana Martincová (MS B!'no), 2. Marta Durnová (Ve-

selí nad Moravoti), 3. Marie Hynštová (Vyškov).

SoučástÍ sportovně-

pocit. Sice se mně běŽelo tro-
chu hti a pichala mě játra, ale
to je tím, Že člověk nemá tolik
naběhané. LepšÍ počasí jsme
si ale p át nemohli," pravila
Kadlecová.

NejlepšÍm domácÍm béŽ-
cem letos byl Miroslav Kana.
Čtyriačtyricetile|i béŽec ale
bral Velkou Moravu jako kaŽ-
d jin závod. ,,UčastnÍm se
kaŽdého závodu Moravsko-
Slovenského běŽeckého po-
háru. Doma jsem chtěl hlavně
doběhnout, Žádné velké cíle
jsem neměl. BěŽelo se mi ale
dob e," ekl mikulčicky vytr-
valec.

HlavnÍmi hvězdami závodu
ale byli členové Českého klu-
bu olympionik'i. Do Mikulčic
opět po roce doraz7la oštěpa -

ka DanaZátopková. Rodačka z

Vacenovic znovu odstartova-
Ia hlavni závoď. ,,Z kaŽdého
běŽeckého závodu mám vel-
kou radost. Závodnici mi
vŽdycky p Ípomenou manŽela
Emila, ktery toho za svrij Život
tolik naběhal. Fandím hlavně
Iidov m běh m, kde nejde ani
tak o vysledek, jako spÍš o
dobry pocit," pronesla olym-
pijská vÍtězka.

Ta se na Hodonínsko vŽdy
moc ráda vraci. ,,V Miku]či-
cích Se mi moc IÍbÍ. Je tady
krásně. VŽdycky je tady dost
lidi. Navíc Klub olympionik
věnuje tomuto závodu pohá-
ry. Letos jsou moc pěkné," do-
dala Zátopková.

Z učasti známych sportov-
c měl velkou radost i sekre-
táŤ po ádajiciho atletického
klubu Mikulčice Jan Bětb-

houbek. ,,Olympioniky zve
obecnÍ u ad. Začala to byvalá
mÍstostarostka Alena Kotás-
ková a teď k nám jezďí pravi-
delně," íká Jan Bělohoubek.

Ten hodnoti devětat icáty
ročnik pozitivně. ,,Jsme spo-
kojenÍ s učasti i počasim. V
kaŽďé dětské kategorii starto-
valo kolem dvaceti závodní-
k , coŽ je pěkné;' uvedl zná-
my atleticky nadšenec.

kulturnÍho dne v Mikulčicich
byl Velkomoravsk košt vína
a návštěva Slovanského hra-
diště. ,,Začínáme v devět ráno,
v jednu máme košt vína. tsě-
hem celého dne jsou návštěw
Slovanského Hradiště zdar-
ma. NavÍc kaŽďy učastnÍk zá-
vodu dostal celoročnÍ volnou
vstupenku na vykopávky,"
informoval Bělouhobek.

Ten nechal ve spolupráci s
lidmi ze Slovanského hradiště
zhotovit speciáIní plakety.
Máme krásné nové medaile s
motivem Cyrila a Metoděje.
Jsou opravdu nádherné a bu-
de to krásná vzpomínka," mí-
nÍ BěIohoubek.

Někte í béŽcí se po závoďé
presunuli do kulturnÍho do-
ffiU, kde se uskutečnil Velko-
moravsky košt vína. Po ada-
telé p ipravili pro návštěvni-
ky 51B vzorkri. ,,Mezi závodní-
ky ovšem o košt velky zájem
neni. Většina běŽcti jede po
závoďé hned domti," riká Bě-
lohoubek. Koštu vina se ale
r áďá učastní Dana Zátopková,
která společně s dalšimi
olympioniky p edala vina-

m oceněni zanejlepšÍ vÍna.

Bíla: časy vítěz jsou čím dál horší
,,Hura, konečně jsme na zauodech nemrzli. Deuětatricat ,

ročrtík byl u Mikulčtcích uspěšn , a taky tomu odpouídala
učast běžeck ,ch nadŠerlcťl. Větší uča t, žé jenolrl
u České republice se a sobotu korlalo t zauodť^t:
To se pah mohou běžci rozkrd,jet a stejně nemohou b ,t ušude.
Teplé počasí se naramr líbiLo rozhodčím a diaakťtm, ale
nejsem si jistÍl, zda i zauodnbi po tak dlouhé zim.ě to pruní
jarní počasí pri zauodě chudlili. Tělo si na to musí zuyknout,
teď je nauíc zle potrapil i tradiční uítr na trati. Ten ušak k
tomuto zauodu neodmyslitelně pat' í. Asi by se za těch deuě-
tat icet let nertašIo mnoho ročník , kdy nefoukq,lo.
o pruenstuí Patrície Ganouské a Martina Ku,čery nebylo již
od duou kilometr , pochyb. Ne lčicích kon-
kurenci. Čas uítěze 32:49 je asi ink a je za-
ražející, že se poi,d pětat icet minut dostalo pouze šest zauod-
ník . Nedalo mi tQ, a tak jsem si uytahl u ,sledky tohoto za-
uo trochu u šoku, ča-
sy 

kého poháru 2ot3
Pavel Bíla


