
Durdák po osmi letech ZnoW rryhráI Grand Prix
V sobotu se Ve slovensk1 ch Gbelích usl<utečnilo slavnostní vyhlášení nejlepších běžcr] a MoraVSI<o-slovensl<ého běŽecl<ého poháru
LrBoR l(oPL 4+;'l , L:)'i)-

Gbely _ Sedm kategorii našIo
stejny počet vÍtězti. TretÍ roč-
ník společného Moravsko-
slovenského běŽeckého pohá-
ru vyhráli Luděk Durďák, Ve-
teráni Petr Kadlec, Pavol Kli_
meš, Vladimir VarmuŽa a
FrantiŠek KubÍček. Ženám
kralovaly Miloslava Smyková
a nestárnoucÍ Marta Durnová.
Nejlepši béŽci Slovácka a Zá-
ho Í obdrŽeli oceněnÍ v Gbe-
lich, kde se opět po roce usku-
tečnilo slavnostni vyhlášení.

Zaplnény kulturní drim zno-
vu tleskal těm nejlepším. Ve
t iat iceti závodech Se p ed-
stavilo neuvě itelnych B 20L zá-
vodnÍkri Ze trinácti státri. Na
pÓdiu gbelského kulturnÍho
domu ale stáli ti nejlepši. ,,P e-
kvapivy vÍtéz nebyl nikdo.
Durďák i Smyková si to Za-
slouŽÍli," rekl editel MSBP
z}LlPavel BÍla.

Ten opět povedenou akci,
kterou zorganizovali GbelštÍ
stryci, moderoval. ,,NevÍm,
jestli jsem tak hladny, nebo
mně ďocházejÍ slova, ale vy-
hlášení je čím dál kratší," vtip-
koval BíIa.

Hlavně dÍky jeho tymu je o
běŽecké závoďy mezí závodní-
ky, organizátory a diváky stále
většÍ zájem.,,Kvalita závodti i
celé soutěŽe se zvedla. P ib ,vá
závodník , coŽ dokazuje hlav-
ně kategorie žen, kde v minu-
losti startovala pouze Lenka
FojtÍková. Tehdy jsme byIi v
sedmém nebi, když jsme mezi
sebou měIi alespo jednu zá-
stupkyni něŽného pohlavÍ.
Dneska uŽ běhá mnohem více
Žen," rekl t eba vítéz muŽské
kategorie nad šedesát let VIa-
dimír VarmuŽa.

Známy okresnÍ béžec Vy-
zdvihlhlavně BÍlriv prÍnos. ,,Je
tn rršpnhnn r]íkv ipho sn27e Pe_

běžl<y



vel ra:Lr cesIu, uuava smer. Lro-
drŽujÍ se propozice,závoďy ma-
ji stejná pravidla," mÍnÍ Var-
muža. l'

Sjeho slovy souhlasil iLuděk
Durďák, ,,P ibyvá závodti i
zájmu závodníkťl a divákti.
SoutěŽ je lepší než drÍv. Kredit
závodri stoupá. Moravsko-
slovensky běŽecky pohár má
zvuk," tvrdi rohatecky vytrva-
Iec, ktery po osmi letech ovládl
hlavní kategorii.

Vedeni běŽeckého seriálu
hodnotÍ poslední ročnÍk pozi-
tivně. ,,Máme za sebou uspěš_
ny rok. Já sÍ myslÍm, Že jsme to
zvládli Í po finančnÍ stránce.
Nebylo poznat, Že není dosta-
tek penéz," ekl BiIa, ktery si
pochvaluje hlavně spolupráci s
Jihomoravskym krajem.
,,Hejtman Michal Hašek do-
konce ptevzal nad našim bě-
Žeckym seriálem záštitu. Dvě
stě tisÍc od kraje nám opravdu
pomohlo. Díky finančnímu
p íspěvku jsme mohli nakou-
pit notebooky, počÍtače, tis-
kárny. Všechna technika totiŽ
dostává během závodti po ád-
ně zabr at :' pronesl Bíla.

Toho potěšila i čisla. Do bě-
Žeckého seriálu bylo loni zata-
zeno t iat icet závodti. Jedna_
dvacet podnikri se uskutečnilo
v České republice, jedenáct na
Slovensku. Závoď Hodonin
Holič _ Skalica byl společny.

V závodech bylo na startu
evidováno celkem B 201 závoď-
ník . ,,Prtiměrně tedy starto-
valo 249béŽcri a běŽky , coŽ je
v porovnánÍ s některymi závo-
dy v Cechách, kde startuje t e_

ba jenom dvacet závoďnÍk ,

skvělé čislo," chlubÍ se BÍla
Největši učast byla na závo-

dě v Jehnicich, kde se p ed-
stavilo B44 závodník . Chlubit
se mriŽe i Josef Korvas. Jeho
Vnorovské desítky se v Létézu-
častnilo 545 běŽeckych nad_
šencri.

v
P
ník ). ,,Tam ovšem chyběIy
dětské kategorie," upozornil
BÍla.

NejvÍce bodti v roce 2011 na-
sbiral Luděk Durdák. Člen

nssolurNĚ rr nrlupšÍ. vítěz hlavnímužské kategorie Luděk Durdlík (vtevo a naho e), neilepšížena Miloslava Smykoví veteránka Marta Durnoví lipovsk běžqc Jan Miš-
ke ilc vytrualec z ěejkovic Josef Veverka' veterán nadledesít let Vladimír Varmuža a nejstar3íriitěz nniroslav Hajossyl Koválova. Foto: Deníly'Libor Kopl

T etiKate inaDoubkovásipro
cenu nep ijela.

BěŽkyné z Perné tak p išIa
nejen o Ťizek s bramborov m
salátem, ale také o skvěly ve_
čer, kte í si ti nejvytrvalejšÍ
sportovci protáhli aŽdo rána.

Glánek s dlouholet1 m vytrval_
cem Vladimírem Varmužou na_
jdete v dnešním vydání Hodonín_
ského deníku na straně 17.

čIanek s vítězem hlavní muŽ_
ské kategorie Ludkem Durďákem
vyjde v Hodonínském deníku zít-
Ía.

Sboru dobrovoInych hasičti Miloticky běŽec porazIl v
RohatecporazilvhlavnÍ muž- Grand Prix Slovácka Ji Ího
ské kategorii kamarády Ji Í- BroŽíka i Jana Miške íka. Li_
ho Škrobáka a Dušana Tom_ povsky vytrvalec ale predčil
čala. ,,Vitězství si nesmÍrně Kadlece v absolutním po adÍ.
váŽím. Grand Prix jsem sice Podobná byla situace i mezi
vyhráI pred osmi lety, ale le_ veterány nad padesát let. V
tošní triumf stavÍm i vzhle- Grand Prix Se Z vÍtězství rado_
dem k sezonnÍm vysledk m val Pavol Klimeš z Kyjova.
V š," uvedl Durďák. Hlavni cenu ale bral čejkovic-

V kategorii muŽi nad čtyri- ky atlet Josef Veverka. Mezi
cet let triumfoval Petr Kadlec. mužinad Šedesát let se radoval

Moravsko-s]lovensk] běžecky pohár 20II
Moravsko-s|ovensk běžecky pohár 20il (počítajíse
všechny body z28 nejlepších umístění)
Muži: L Luděk Durdák (SDH Rohateo),2. JllíŠkrobák (Al( Hodonín),3.
Dušan Tomčal (A!( Hodonín),
Muži nad 40 let 1. Jan Miške ík (Lipov), 2. JiYíBroŽík(Bl( Hod onín),3.
Petr l(adlec (Milotice)
Muži nad 50 let'1. Josef Veverka (čejkovi ce),2.Václav Guliš (Dolní Bo-
janovice),3. Pavol Klimeš (Kyjov) ]i 

'

Muži nad 0 let 1. Vladim írVarmuŽa (Bl( Hodonín), 2. Lubo mír Bartál
(BK Hodonín),3. Josef Šohaj (Uhersk: Brod)
Muži nad 5let L Miroslav HajossV (l(oválov), 2. Michal Janota (Skali-
ga),3. Ján Kocák (SkaIica)'

Zeny: I. Miloslava Smyková (Skalica),2.Erika Farkašová (Skalica), 3. An-
drea Dermeková (Skalica)
Ženy nad 35 let I. Marta Durnová (Veselí nad Moravou), 2. Jana l(i-
mešová (|(yjov), 3. l(ate ina Doubková (Perná)
Junio i: l rilip Sasínek (Al( Hodonín), 2. Filip Moravec (Myjava),3. Jan
Bílek (Uni tsrno)
Juniorky: I. Pavla Nováková (Al( Hodonín), 2l Barbora Valášková (Al(
Hodonín), 3, Lucie Blažová (Horné Orešany)
Dorostenci: I.David Herka (Al( Hoodnín), 2. JindYich Goiš (Al( Hodonín),
3. Jakub Konečn (Vese!í nad Moravou)
Dorostenky: 1. Martina Bašusová (Al( Hodonín), 2. ElÍška]D ímalová (Al(
Hodonín), 3. Lucie Tokošová (Hol íč)

Grand3rlx Slovácka 20ll (počítajíse body pouz ez22
nejlepších umístěnD
Muži: L Luděk Durdák 1293%,2. Ji íŠkrobák 12 63u,3. Dušan TomčaI
(f2579)
Muži nad 40 let I. Petr.Kadlec (L2747),2. Ja íBroŽík(I2732),3. Jan
Miške k (12705)''

Muži nad'so let 1.'Pavo! Klimeš G25O4),2. Josef Veverka(T2393),3.
Václav Guliš (12 o81) -

Muži nad 0 Iet 1. Vtadim írVarmuža (tI BO2),2. Lubomír Bartál (il
499),3. Josef Šohaj e 828\
Muži nad 65 let ]. František l(ubíček (9 480) 2,l(arel l(aras e 3L2).3.
l(větoslav Hána (6122)
Ženy: 1. l(ate ina Hofírková (LO 629),2. Janal(adlecová (8 3or),3. Jana
Říhova (3 55B).
Ženy nad 35 let 1. Marta Durnová (1I7o3) ,2. Janal(imešová Go 44o),
3' l(ate ina Doubková (627%.

Durdák i Smyková si vítězství zasloužili, ekl editel Bíla
Mdrne zaseboiu ťlspěšn ročník. Jd simyslírrl, žejsllneto zutddlipoftnanční strdnce. Nebyl.gpozrnt,
ženenídostatehpeněz, BylatohlaunězdsluhaJihorrt'orauskéhokraja HejtrnanMithalHašehdohonce
p euzalnadnašírnběžeck,mseridletnzdštitu. Duěstětisícodkrajendmopraadupomohlo. DíhyÍi-
nančnírnup íspěakujsmemohlinakoupitíntebooky, počítače, tislurny'Všechnatechnikatotiždostti-
ud Mheru zduodti po d.ďnž zabrat'
Spokojenímťlžemebi,tisesamotn mizduody. T iat betiztiaodŮsezťlčastnilo 8201ztiuodník zet i-
ruictistat .Jeton ihhera.Prtiměrnajedenzduodčítti24Bběžcťl.,ažjehodně'T ebauČechathb ud
na nžj akérn zduodě jenom duacet běžcti. V tomto j sme někdej inde'
Žddn zuítězťlměnep ekuapit' $ystémbod'oudnínedd.uddop eduzttdt,kdo Grandprixu jednotliu ,ch

kategoiriíchuyhraje,Vabsolutnítnpo adíMorausla-slwenskéhoběžeckélnpohdrujeto trochujiné.
Tarnseškrtdpouzeosrnuj,sledh , kdežtnuGrandPrkjederuirct' cožm žeděIattisíce bodťl.
T ebaFuuolKlimeš folp edposlednímzduodetnu Seniciažt etí, nakorwcveter nskoukategoriinad
padesdtbtvyhrdl
P ekaapiu,uítěznebylnikda'DurdikiSmykoudsitozaslnužili.BezkonkurenčněnejlepšírnNžcem
bylaleSlnu k.IekubValachouič.Unějbychtop iraunathÍorrnulijedna.Nemťlžernep eceturdit,že
mistr'emsuěta sestaljezdec,'kteÚ pětkrdt suuerénněuyhrdla šesťndctlirdt ztiuodnedojel. otornto není.
Jsou praui,dla, kterd p in esla sprauedliué uítěze.
SlaunostnÍuyhodnoceníjeznnvuueGbelí.ch.Vě ímtnmu, žetotamzťlstanenauždy' Jsemmacrdd, že
se rni u zti í poda ilo p esuědčit Gbelshé sffice, aby se do toho zase pustili. U nas rwm me uhodné pod-
mínky'VHodonínž jepo ddplno. VeGbe|.fuhjetod stojnéanauíetoneryítakdaleko.
Těšírně, žetody m meidorostenceajuniory,protož:eu dnešnídobějenikdoneocení. Kdo neníběžec,
taktonepachopí. T ebafilip Sasínek jezduodníh,oktBréhoseuž dnesruouušechny zruÍméatletiiké
odd.íIy' onužu patndctiutníti,coneurnějíaniduacetiletí. To samé jeTerezaKonsasoud. To lonibohu-
že I limitou a In zr anění.
Letos budernemíto jedruukategoriiuíte. Buderneoce ouatženy nad45let' odroku 2013zasep iddme
kategorii ueterdn nad 70 let.
Jsem moc ťd.d, že jsme se na spoluprd'ci domluuili sftrmou Asics' Její pomnc se nedá p esnžfinančnž
uyjd.'d it'neboťt ebaboty,kteréběžněstojíukamcnnémobchodě2500korun,pro iuajínazduodecho
tisíc korun leuněji. Letoszačncrnetlačitinapo adatele, aby sezkualitnily prostory uštartu a cíle.
Chcune,aby tambyly koridory ncjenprorozhoděí,aletahéproÍotografyarwuind e. Vím, že jeto slo-
žité,alepokusímesetozlepšit.Rouněžcltcip ittačitnaÓkresnínouind e,abyseunédiíchobjeuoualy i
čIánky ze zduod.ťl, které j sou mimn Hoďonínsko.
DdlechcerneuděIatzezduoduHodonín_Holíč_ Skalbapo ddrnuaki. MěIby to bj,tuzorpro ostatní
zduody . Vě ím, že ruim u twn porn že nou , editet z1luodu Libor Bartoš
Musírnp iznat, žezd.jerno běžeckézduody uzrostl. T ebaintprnetoué strdnky hodonínského běžeckého
klubunauštíuilou lalskémroceoduqndcttisí.c lidíuítnežutomp edchozím. Lonito byln duaašedegit
tisícnduštěu, cožje skuěléčíslo. Tojsouušechnofanaticiďo běhuanikoliu ndhodníinternetouípirdti.

editel MSBP 2oll Pavel Bíla

VladimÍr Varmuža. Záv odník
BK HodonÍn porazil starši ko_
legy Lubomíra BartáIa a Jose_
fa Šohaje.

Moravskym vytrvalcrim vy-
foukl prvnÍ mÍsto mezi nej_
staršÍmi béžci Miroslav Ha_
jossy Z Koválova. Slovensky
béŽec porazll nejlepšÍho čes-
kého vytrvalce Františka
KubÍčka i dvojici Karel Karas _
Květoslav Hána.

I Ženámkralovala Slovanka.
Miloslava Smyková vloni
p edčila o t ináct let mladšÍ

Katerinu Hof"rrkovou i zkuše_
nou Janou Kadlecovou. T etí
nejlepšÍ Ženou V Grand Prix
Slovácka byta Jana Řihová z
Kunovic.

Veteránskou kategorii si
podmanila Marta Durnová.
Dcera Květoslava Hány ne_
chyběla ani na jednom závodě
Moravsko-slovenského béŽec-
kého poháru. I díky tomu se ve_
selská běŽkyně radov áIa ze za-
slouŽeného triumfu. Durnové
na podiu gratulovala tradiční
soupe ka Jana Klimešová.


