
Desetiboj aře Šebrleho ZastínÍla
v Hodoníně manŽelka i dětÍ
Jubilejní desátý ročník Hodonínsl<ého l<rosu vyhrál slovenský vytrvalec Jakub Valachovič

oLytupr.lsrcÝ vÍrĚz v HooottÍlĚ. noman šebrle se i s manželkou Evou zúčastnili desiítého roěniku Hodonínského krosu. Druhý ávod
Moravsko-slovenského běŽeckého poháru vyhráI Slovák Jakub Valachovič (v!evo)'ženám kralovala Irena Pospišilová. roto: Deníl(Libor Kopl



LIBOR KOPL J,,|č}-'r, ?pqL Romana Šebrleho. ,,To je hez_
ké," usmívala se Sympatická
závodnice.
_- BěŽce a bězkyně všech-věko=
wch kategorií potěšilo v sobo-
tu hlavně počasi. ,,T i roky po
sobě nás trápilo počasí, letos to
by"Ia paráda," uvedl na strán-
kách hodoninského běŽeckého
klubu reditel společeného
Moravsko-slovenského béŽec-
kého poháru 2012 Pavel Bíla.
,,PÍsečny okruh v okolí staďio-
nu byl balzámem pro nohy, na-
víc slunečné a teplé počasÍ a
bezvět i. Co vÍc si mohli béŽci
po zimě p át?'|pridal.

PočasÍ bylo poznat i na učas-
ti závodník . Ve všech katego-
riÍch startov alo ?24 závodnik ,

z toho sto jeden v hlavnÍm zá-
vodě" Ten neměl p ed startem
Žádného favorita, na Slováku
Valachovičovi bylo ještě znát
silné nachlazeni.

Slovensky béžec nakonec
druhy letošní závodzyláďL. ,,J7Ž
v prvnÍm kole ziskal Valacho-
vič společně s Rehušem maly
náskok. Po Rehušově odpad-
nutí ve druhém kole už béŽel
pozdějšÍ vítěz sÓlo aŽ ďo cihe,"
ekl Bíla. ,,Zd nÍm se to však

presypalo jak písek v hodi-

Hodonín Jubilejni desáty
ročníh .Jlodonínského-- kro su
vyhrál slovensky závodnÍk Ja-
kub Va1achovič. Olen AC Ma-
lacky zvláďItraÍdlouhou 5,6 ki-
lometru uběhnout za 19:12. Re-
kord trati tak znovu odolal.
Druhy skončil v okolÍ stadio-
nu U Cervenych domk roha-
tecky vytrvalec Luděk Durdák.
TretÍ doběhl do cile veterán Pe-
tr Kadlec, ktery ovládl kate-
gorii nad čtyricet let. Ženám
kralovala vyškovská běŽkyně
Irena Pospíšilová.

Všechny závodniky ovšem
zastínil Roman Šebrle. Světovy
rekordman a olympij sky vÍtézv
desetib oji z roku 2004 se neče-
kaně objevil společně s man-
Želkou Evou na startu hlavní-
ho závodu. Zatimco manŽelka
známého českého reBrezen_
tanta skon č il a mezi Ženami nad
pětat icet let t etÍ, známy spor-
tovec závoď nedokončil. ,,Nt
začátku t etího kola jsem
zrychlil a aŽ p ed ci1em jsem si
uvědomll., že mám p ed sebou
ještě jedno. To uŽ bych asi neu-
běhl. Ale ty čty i kilometry mi
bohatě stačÍ," ekl v cÍli Šebrle.

Tomu uděIaly radost obě dě-
ti. Syn Štopan skÓnčil v kate-
gorii p Ípravka hoši treti, dce-
ra Kate ina mezi nejmladšimÍ
divkami dokonce triumfovala.
,,Děti vedeme ke sportu, a|e Že
by se věnovaly pouze atletice, to
il ," uvedl Šebrle.

Ten učast na sobotnÍm závo-
dě dop edu plánoval. Závodní-
ci i diváci ovšem byli zaskoče-
ni. NěkterÍ se se známym dese-
tibojďem fotili, jinym stačil
pozdrav či podáním ruky. P e-
kvapeni byli i organizátoŤi ak-
ce a samotn ibéŽci.,,Nikdy j sem
s tak slavnym sportovcem ne:
závoďil. Ale je určitě dob e, Že
propaguje atletiku," uvedl
mlad: hodonínsky béžec Filip
SasÍnek, ktery ovládl závod ju-
niorri.

Potěšená p Ítomností slav-
ného desetiboja e byla i Irena
PospÍšilová. ,,Nejprve jsem si
všimIa jeho manŽelky a pak aŽ
jeho," ekla vyškovská běŽky-
ně. Pospišilová se dokonce mri-
Že pochlubit, neboť dom od-
vezla nejen vítězství v hlavnÍ
Ženské kategorii, ale také skalp

nách. Durďák, Kadlec, RehuŠ.
To byl boj o druhé a t eti mÍsto.
Nakonec byl' druhy Luděk
Dur íPetrKadlecnanei
ztra vte in. Čtvrty Re-
huš zaostal o dalšÍch devět
sekund," doplnil.

Valachoviče vitězstvi za-
skočilo. ,,P ed závodem jsem
měI v sobě malou ďušičku' ne-
boť čty i dny bojuji s hachlaze-
ním. Myslel jsem, Že nevyhraji.
Dokonce jsem se bál, Že se ne-
dostanu ani na bedilU," vyprá-
věl v cili Šťastny vitěz.

Závodn7k z Malacek si na-
konec v HodonÍně p ipsal prv_
ni letošnÍ triumf. ,,Minuly rok
závoď ovládli brat i Kučerovi,
kterÍ letos zrejmě dali p ednost
jinym závodrim. P ekvapili mě
Rehuš s Hlupikem. Byli spíše
poraŽenÍ neŽ vÍtězové," pravil
Valachovič, kter: na nemoc bě_
hem závodu zapomněl. ,,BěŽelo
se mi dob e. Podmínky byly
perfektnÍ. Nachla zenij sem ani
necitil, " uvedl Valachovič.

Tomu U Červenych domkri
pomohli hodonÍnštÍ mladici.
,,Byl velmi dobry nápad pustit
dorostence a juniory do závodu
s námi. oni to rychle rozběh-
nou' neboťmajÍpouze jedno ko_

lo, a my Se s nimi drŽÍme," ekl 
l

sínek s oddÍlovym kolegou. Ne-
vím, či to bylod nichumysl, ne-
bo si chtěIi vyzkoušet vlastni 

]

schopnosti, kaŽdopádně jsem ',

za jejich pomoc rád," poděko-
val mladÍk m slovensky vytr-
valec, ktery na vitězstvÍ v ab-
solutním po adi nepom šlÍ.
,,Moc optimisticky to nevidím.
Minul: rokjsem studoval aměl
volné vÍkendy. Teďmám práci
a navíc Pracuji i v sobotu a v ne-
děli. TakŽeurčitě nebudu moci
absolvovat všechny závody.
Jedna absence mě m Že státaŽ
šest set bodti. KaŽďy bod mi
mtiŽe chybět. KaŽdopádně je to
pro mě dobrá priprava na
dráhu, která má u mě po ád u
p ednoSt," pravil Valachovič.

Druhy skončil tuděk
Durdák. ,,Vycházim z toho, Že
všechno beru jako p Ípravu na
maraton," konstatoval roha-
tech béŽec.

Ten se na medailovou pozici
dostal aŽ diky skvělému finiši.
,,Ve druhém kole j sem zj ist tl, Že
to jde. Postupně jsem zrychlo-
val. KďyŽjsem v posledním ko-
le viděl p ed sebou Petra Ka-
dlece, tak jsem zariskoval, a
vyŠlo to. Kdybv byI cíl o sto me-
tr dál, tak jsem asi nedoběhl.
Bylo to na doraz," usmival se
Durdák. .

, Lo sky vitéz Moravsko-
slovenského běŽeckého pohá-
ru pom šlÍ v koutku duše na
obhajobu. ,,Pokud budu zďra-
vy, pokusím se vyhrát. Ale
hlavni priorita to neni," dodal
Durdák.

Mezi Ženarni vyhrála Irena
Pospišilová. Závoďnice AHA
Vyškov zdolala druhou Ka-
tarínu'Drahovskou i t etÍ Ka-
terinu Doubkovou.,,Šlaj sem se
pouze proběhnout. Byl to tepr-
ve muj ,t etí závod od porodu.
Vubec jsem nevěděIa, kdo je na
startu. Sla jsem podle sebe,"
uvedla Pospíšilová.

'Kategorii muŽ nad pětaše-
desát let, která se běŽela jako
memoriál Josefa -Šťavíka, vy-
hráI Ferdinand Husár.

čIánek o Romanu šebrlem na-
jdete v p íštím vydání t deníku
Slovácko.


