
Na hoďonínském tartanu triumfoval Kučera
Brněnský běžec Lukáš Kučera využil absenci staršího bratra Martina a U. červených domků ovládl čtvrtý ročník Velké ceny Bl( Hodonín
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Hodonín _ oblíbeny Morav-
sko-slovensky béŽecky pohár
20II ve čtvrtek pokračoval
šestÝm závoďem. Na tartano-
ve dra zeIJ Červenych domkri
kraloval V hlavnÍm běhu
Lukáš Kučera.

Brněnsky vytrvalec vyuŽil
absence staršÍho bratra Mar-
tina a pětikilometrovy závoď
jasně ovládl. Druhy doběhl
s dvanáctivte inovou ztrátou
František Mahovsky, t etí
skončil Slovák Jakub Vala-
chovič.
JirÍ Škrobák, nejlepši

z okresních béŽcu, doběhl
sedmy. Po adatel Rohatecké
desítky, Luděk Durdák, byl
osmy.

,,N& ďráze jsem letos popr-
vé, takŽe jsem nevěděl do če-
hojdu. Minul tydenjsem byl
na závodech a tam jsem to-
tálně um el. To bylo patnáct
kilometr . Velkou cenu jsem
proto bral jako test," ekl v ci-
li Lukáš Kučera, ktery o vÍce
neŽ jednu vterinu p ekonal
pět let stary osobní rekord.
,,Privodně jsem měI 15:15:02,
ale to uŽ je moc stary čas. od
té doby jsem pětikilometro-
vou trať skoro neběhal," p i-

znáIKučera. Ten se polovinu
pretahoval ovitézstvi s ďru-
hym Františkem Mahov-
skym. Vytrvalec z IVIS Brno
však v polovině závoďu pre-
stal stačit Kučerovu tempu a
v klidu si hlÍdal druhou pozi-
ci.
,,f ed startem jsme se bavi-

li, jak poběŽime. Ale nakonec
jsem domluveny čas dodrŽeI
pouze já:' usmíval se Kučera.

Spokojeny vitéz p esto ne-
byl riplně spokojeny. ,,BpŽelo
se docela dobre, ale měI jsem
byt o něco rychlejšÍ. BohuŽel
to nešIo," uvedl Kučera' kte-
ry se muselv Hodoníně obejít
bez staršÍho bratra Martina.
,,Brácha je v práci. Já jsem si
to domluvil a odcházeL d íV,"
cu1il se vitěz Velké ceny BK
HoďonÍn.

Kučerovi v cíli svÍtily nové
boty. ,,TY mám uŽ dva roky.
AIe většinou v nic^-h ne-
běhám, proto vypadají tak
nově," vysvětlil.

Závoď muŽu nad čtyricet
let, ktery se běŽel jako Memo-
riál Jardy Chromého, ovládl
Petr Kadlec. Miloticky vytr-
valec u závéru set ásl druhé-
ho Jirího Škrobáka a s vel-
kym náskokem si doběhl pro
dalŠí prvenstvÍ.

Štruppovu dvojliu, kterou Antošova mile. Souboj muŽri Ia za kolegou z HodonÍna o
absolvovďi veteráni nad pa- nad šedesát let se Ženami na- ďalšÍchpětvte in.
desát let, vyhrál František koneclépezvláďIichlapi. ,,BěŽelo se mi dob e' Je to
Kolínek z Perné. Na stupnÍch VÍtěz Lubomir Bartál pora- krátká tral., takže jsem se
vítězri p zovali i druh Mar- zil druhého VladimÍra Var- snaŽila běŽet, jak nejrychleji
tinick at etÍChrenka' mužu o t i sekundy. NejlepŠi umím. S chlapy jsem se ale

Zajimavy souboj nabiďla Žena, Jana Kadlecová, zaosta- nedomlouvďa. Prvni dvě ko-

Velká cena BK Hodonín,4.ročník
Gelra Bl( llodonín (5 lon)

tfi :1. Lukáš Kučera (15:14, UNI Brno), 2. František Mahovsk (15:2 , MS Brno),3' Jakub Valachovič (15:34, Malacky)
iletffi lí Jady cftto'ného (3 lon)

ffi l'nd4{lleítt.PetrKadlec(9:53,Milotice),2. JiíBroŽík(9:54,AKHodonín),3.PeterPortiíšik(1o:02'Skalica)
štuppovadvoika(2kni)

nfužllnd50let1. František l(olínek (6:43, Perná),2' Rastislav Martinick (6:47,Bratislava),3. Jozef Chrenka
( :49, Skalica) .

ftrtoěoramíleo 09meffi)
Ženy'Ženynad'5le' mžinad olet,rfr'ži nad65le 1. LubomírBar'Lál(5:42,BK Hodonín),2. VladimírVar-
muža (5:45, BK Hodonín), 3. Jana Kadlecová (5:50, AK Hodonín).

VdkácenaBl(Hodonín
Jrfďi:1. Filip Sasínek (AK Hodonín), 2. Jan Bílek (UNI Brno),3. Ondrej Marenčík (Holíč)

.|mio{gn l. LucieTokošová (Holíč) ]

lioroetgrcl r. Dominik Kubalák, 2. Jakub Žurovec,3' Jind ich Goiš (Gichni AK Hodonín)
Duoetelrgn l Terezka Korvasová, 2. Eliška D íma{ovál3. Eliška 0st ížková (všechny AK Ho.donín)

P ípavkartru|gn 1. Michaela l(notková, 2. Barbora Valáš Hodonín)
P ípravkahoši:I.JanHromek(Al(HodonÍn),2.JakubŠk lčice)
tadĚížllryné 1. Anna V]letová (AK Kyjov), 2. Martina íková (AK Kyjov)

iiladšíác[ 1. Dominik Bartoník (AK Mikulčice), 2. 0liver1 K íž (AK Hodonín),3. Eduard Kuctrynka (AK MIkulčice)
stariíížrílvĚ I. Natálie Kolajová (Al( Kyjov), 2. Veronika Paličková (AK Hodonín),3. Adéla Sedlá ová (A!( Hodonín)

Stariíárj:1. Patrik Sasínek 2. MaÉin Slon,3. Lukáš l(onečn1 (všichni AK Hodonín)
Mladšídírla[ t. Eliška Jakubčíková (AK Hodohín), 2. Natálie Lazarová (AK Mikulčice),3. Jasmína Voldánová (AK Hodonín)

rr"aynuc r. rvratěj Šimek (Borsk Mikulá$, 

'. 

PetrrMacek (Ratíškovice),3, Daniel Šohajda (AK Hodonín)

lhÍťadšÍdMryn 1. Anna Jakubčíková (Rohatec), 2. Kristiná Malé ová (Dub any), 3. Erna Hajná (Svatobo ice)

ileinladšÍhočl: 1. David Pekar (Holíč), 2. Riško Polák (Holí ), 3. Lukáš Brhel Ueselí nad Moravou).

la jsem se vezla, pak jsem se
snaŽila jÍt do čela, ale kluci
mě porazili.Y závéru jsem si
hlÍdala první misto," ekla
Jana Kadlecová, která závod
na tartanu brala jako p i-
pravu na Iigovou soutěŽ. ,,I
ďráha se musí běhat. Letos
pobéŽím zaHoďonin ligu, tak
jsem si ji musela vyzkoušet.
Dráha je totIŽ rychlejší neŽ
p írodní trať,'! pronesla Ka-
dlecová.
Dramatickou poďívanou

p inesl souboj v kategorii
JUNDOR, kďe si to o prvni
misto rozďali dorostenec
Dominik Kuba1ák s junio-
rem Filipem Sasinkem.
Vítězství na kilometrové

trati nakonec urva1 Kubalák,
ktery o dva o roky mladšiho
oddÍlového koIegu porazit di-
ky závěrečnémufiniši.

,,Filip SasÍnek mi po cely
zápas dob e šlapal na paty.
Bylo vidět, Že rrÍá formu. ByI
jsem hodně tuhy, proto byl
záv oďtakov1r pomalej ši, " ekl
DominikKubalák.

Talentovany závodník udá-
val tempo během celého z,á-
vodu. ,,MěIi jsme Se ve vedenÍ
st Ídat, ale já jsem Filipovi
ekl, Že je,to v pohodě," prone-

slKubalák.


