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Mikulčice- Martin Kučera na
zlaty hattrick nedosáhl. Br-
něnsky vytrvalec prohrál V
Mikulčicích s tréninkovym
partnere[r Lukášem olejníč-
kem, ktery si v sobotu p ipsatr
v Moravsko-slovenském bě-
Žeckém poháru 2012 druhou
v5rhru v radě. T etÍ skončil
Kučerriv mladší bratr Lukáš.
Ženám znovu kralovala Irena
PospÍšilová. Vyškovská zá-
vodnice se na Hodonínsku ra-
dovala pot etí ze čtyŤ posled-
ních ročníkri.

I

o vÍtězi osmat icátého roč-
níku populárního závodu
Velké Morava musel rozhod-
nout aŽ finiš. Y závérečnych
metrech měI navrch Lukáš
olejnÍček, ktery porazil br-
něnského kolegu Martina Ku-
čeru o čtyri vte iny. olejniček
zvláďI desetikilometrovou
trať uběhnout za S]-,23minuty.

,,S Martinern jsme trénin-
kovÍ partneri. Minimálně pět
Iet spolu kaŽďy den trénuje-
me. JelikoŽ se moc dob e zná-'
ffie, věděljsem, žeto bude těž-
ky souboj. Martin je na dese-
tikilometrové a delšÍ závoďy
IepšÍ neŽ já. Jájsem spÍše st e-
dotraťa ," uvedl v cÍli olejnÍ-
ček.

Ten se drŽel na čele závodu
od t etího až ďo osmého kilo-
metru. ,,Martin mě potom ve
vedenÍ vystridal. Tr,ikrát na-
stoupil, já jsem se ho ale udr-
žeI. Navíc po poslednim ná-
stupu, asi t i sta metr p ed
cilem, jsem věděI,,ze vyhrajii'
pronesl olejnÍček.

Mtad: béžec se v Mikulči-
cích predstavil teprve podru-
hé. ,,Kďyž jsem tu naposledy
béŽel, tak tu rádila vÍch ice,
padaly kroupy, byl uragán.
Málem jsme se nevrátili do cÍ-

le. Oproti tomu to byla letos
nádhera. Nevadil mi ani silny
vítr," ekl olejníček.

o poznání smutnějši byl v
citi Martin Kučera. Závoďník
VSK Univerzita Brno dlouho
bojoval v Mikulčicich o dalšÍ
vÍiězstvÍ, nakonec v závéreč-
ném fÍniši nestačil na kama-
ráda olejnÍčka. ,,Mrzi mě to.
Hattrick bylm j cíl. AIe aspo
Že mé poraz7l Lukáš a ne ně'
kdo cizÍ," hledal po závodě po-
zitiva Kučera.

Pro něj to byl prvnÍ letošnÍ
závoď.,,T i tydny jsem netré-
noval. Měl jsem problémy s
achilovkou, trápil mé zánět,"
uvedl Kučera, ktery si po-
chvaloval stejně jako olejní-
ček i podmÍnky. ,,Bylo to asi
nejlepší počasÍ, které jsem v
Mikulčicich zaŽil. Sice fouka-
1o, ale to je tady pokaŽdé," Ťe-
kt.

Spokojenějši z bratrri Ku-
čerovych byl mladši Lukáš,
ktery si pohlidal t eti p ičku.
,,Po zranění jsem toho moc
nenatrénoval, tak mě vysIe-
dek docela mile p ekvapil,"
proneslLukáš Kučera.

Čtvrti doběhl Tomáš Bla-
ha. Kromě ÍŽsh vytrvalec
nezachytil začátek' a pak jen
téŽko doháněl ob í ztrátu.
,,Kluci se do toho pustili moc
rychle. První kilometr jsem
měl hluboko pod tri minuty.
To jsem si nemohl dovolit,"
okomentoval pr běh závodu
Tomáš Blaha. ,,Chtěl jsem to
zkusit aŽ po obrátce, ale proti
větru uŽ jsem nerněl Žádnou
Šanci," doplnil.

Y Ženách se po materskych
povinnostech dostává do for-
my Irena Pospíšilová. Zatim-
co p ed tydnem ve Vacenovi.
cích nestačila vyškovská béž-
kyně na hodoninskou doros-
tenku Terezu Korvasovou, v
sobotu v Mikulčicich jasně
kra1ovala. Druhá byla nestár-
noucí Ivana Martincová a t e-
ti doběhla Katerina Doubko-
vá.

,,Pot ebovaIa jsem si ově it,
jak na to jsem. ZdejšÍ trať je l

poměrně rychlá, a tak jsem
zkusiIa béžet naplno a koneč-
ně'uŽ to vypadá dob e. Dou-
fám, Že se budu ďáL zIepšovat
stejně rychle jako dosud,"
pronesla Pospíšilová, která
vyhrála Velkou Moravu po-
t etí během čty let. ,,NejtěŽši
byl letošni závoď. protoŽe se
do toho po nlarozenÍ dcery te-
prve dostávám," ekla Pospi-
šilová.' ZďravotnÍ problémy trápily
Ivanu Martincovou.,,Po p t-
maratonu V PardubicÍch mě
bolela noha," postěŽovala si
zkušen ábéŽkyně.,,Proto jsem

si nemohla dovolit jit od za-
čátku nějak moc rychle, ale po
obrátce jsem se rozběhla, a
pak se mi poda ilo p edběh-
nout v poslednÍch metrech i
Katku Doubkovou," uvedla
Martincová.

Nejlepší Žena nad pětat icet
Iet běŽela v sobotu první de-
sÍtku. ,,NevěděIa jsem, co od
sebe mohu očekávat. Docela
mě p ekvapilo, jak to š1o dob-
re. Nebyt toho, Že jsem se V
p edposledním kilometru
proti větru, kdyŽ jsem uŽ bě-
žela sama' dost ztuhla, určitě
by to bylo jeŠtě lepší. Ale po le-
tošní promaroděné zimé to uŽ
zase vypadá celkem dob e,

takŽe vě im, Že se zase rychle
dostanu pod čtyricet minut,"
pronesla.

osmat icátého ročniku
Ve1ké Moravy se zučastnilo
450 startujÍcich. ,,V dětskych
kategoriich startovalo 22B zá-
vodníkti a v hlavnÍm záv odě na
deset kilometr bylo 222 vytr-
valcti," hlásil sekretá AK Mi-
kulčice Jan BěIohoubek.

Na startu nechyběI ani Vla-
dimír VarmuŽa. Hodonínsky
veterán startoval V Mikulči-
cÍch uŽ po jednat icáté. ,,Jsem
spokojeny. BěŽelo se mi oprav-
du vyb.orně," ekl VarmuŽa.
Ten ovšem skončil v muŽské
kategorii nad šedesát let aŽ
druhy. Známého okresnÍho
vytrvalce_ porazíl, Svatopluk
KudličkazVyškova.

Po adatelé byli letos nad-
míru spokojení s učastÍ i poča-
sím. ,,Vyšlo nám uplně všech-
Do," usmival Se Bělohoubek.
Tomu udělali velkou radost
Ž,áci Jakub Škojec S Domini-
kem Bartoníkem, kterí získali

v domácím prost edi medaili.
PutovnÍ pohár pro Nejlepšího
Mikulčana obdrŽel Ji í Hu-
bačka. Ten doběhl v absolut-
nÍm po adí na pětapadesátém
mistě. NeJen Hubačkovi tles-
kali i byvalí slavní sportovci.
Do Mikulčic zavitali p edseda
českého klubu olympionik
Old ich Svojanovsky, atletka
Dana Zátopková, sportovní
gymnastka Věra Čáslavská,
diska ImrÍch Bugár, házen-
ká Ivan Satrapa, vesla Pavel
Svojanovsky, zápasnik Kare1
Engel, kanoista Ji í Ctvrtečka
a hokejista František PospÍšil.

BěŽce Zase doprovázel na
vysokém kole Josef Zlmovčák.
,,Sportovci vtipkovali, Že za
chvilku bude mít olympijsk
vybor v MikulčicÍch schtizi,"
smál se Bělohoubek.

V sobotu pokračuje Morav-
sko - slovensky běŽecky pohár
dalšÍm závodem. Na programu
je o víkendu Buranská desít-
ka, která se poběŽí v Borském
Mikuláši.

Vell(á Morava - 38. ročníl<
Muži:1. Lukáš Olejníček (Moravská Slávia),2. Martin !(učera (Univerzita
Brno),3. Lukáš l(učera (Univerzita Brno), 4. Tornáš Blaha (l(romě íž),5.
Juraj Moravčík (Ac Malacky). Muži nad 40 le* 1. Petr l(otyza (Univerzita
Brno), 2, Josef Sedláček (Tučapy),3. Jan Miške k (Lipov). Muži nad 50 let:
1. Pavel lÝatochvíI (Rudíkov), 2. Pavol l(limeš (l(yjov),3. Josef Veverka
(Čejkovice). Muži nad 60 let 1. SvatopIuk l(udlička (Vyškov),2.,Vladimír
VarmuŽa (Bl( Hodonín),3. LubomírBartál (Bl( Hodonín). Mttži nad 5let:
I'l(arel l(aras (Bl( Hodonín), 2. Michal Janota (SkaIica),3.František Joch '

(Strážnice). Ženy: 1. Irena Pospíšilová (AHA Vyškov), 2. Michaeta Hlavatá
(Olymp Brno),3. Blanka Adámková (Moravská Slávia Brno). Ženy nad 35
let 1. !(ate ina Doubková (Al( Perná), 2. Lenka Janča íková (AAC Brno),3.
Martina Matulová (Moravská Slávia Brno). Ženy nad 45let I. Ivana Mar-
tincová (Moravská Slávia Brno), 2. Miroslava Hanáková (Bučovice),3'
Marta Durnová (Veselí nad Moravou). Juniorky: I. Adriana SIaninová (Sl(
l(raso), 2. Lenka Pazourková (olymp Brno),3. Pavla Nováková (Al( Hodo-
nín). Junio i: ]. Jakub l(rejčí (AC Moravská Slávia), 2. Michal Sláma (AC
Moravská SIávia),3. Dominik l(ubalák (Al( Hodonín). Dorostenky:1. Tere-
za l(orvasová (AK Hod ďnín),2. Annalurčáková (Borskyi Svát] Jur),3.
l(ristnaPavlíková(Borsk:SvátliJur).Dorostenci:1.0ndrejMarenčík
(Holíč), 2..Leo Cimeman (Malacky),3. Jind ich Goiš (Al( Hodonín). Starší
žákyně:1. Natálie l(olajová (AI( l(yjov), 2.Tereza Ryba íková (Al( l(yjov),3.
Martina Bašusová (Al( Hodonín). Starší Žáci]. Dominik Bartoník (AK Ho-

don ín), 2. P atrikSas ínek (A l( H od o n ín), 3. 0 nd ej DŽuba(A l( Hod on ín).

Mladšížákyně: I. Eliška F!oriánová (Brno), 2. Anna V1 letová (A!( l(yjov),3,
!(ate ina l(orvasová (Al( Hodonín). MladšíŽácizl. Viliam Vávra (Holíč), 2.
Adam Hladk1 (Moravská Slávia Brno),3. Jakub Škojec (Mikulčice).

P ípravka dívky: I. Michaela lftotková, 2.Zuzaná Dymáčková,3. Valerie
Smetková (všechny Al( Hodonín). P ípravka hoši: I. Ond ej Slavík (P ísno-
tice),2. l(are! Pospíšil (Vyškov),3. MichaI l(avín (Brno). Mladšídívky:1.
Hana Marciánová (VSl( UNI Brno), 2. Natálie Hlavinková (Al( Hodonín),3.
Veronika l(orvasová (In - line Veselí nad Moravou). Mladšíhoši: l. Tornáš
Cibulka (Al( l(yjo v),2, Matěj H ebačka (Hodon ín),3,.Tadeáš Žitta (Vsl( UNI
Brno). Nejmladší dívky: I. Petra l(enová (Brankovice), 2.ErikaŽákova
(Brankovice), 3.Tereza l(orcinová (Stelka Brno). Nejmladšíchlapci:1. Leoš
Trnovec (Al( Hodonín), 2.ondraFojtík (Otnlce),3. David Škrabal (Hodonín).

Každ1 by měl umět včas
,,Většína tidí asiuí, že pochazím z Va-
cenot)ic, které jsou od Mikutči,c kousek.
Moj e pr íbuzna j e Alenka Kotaskou a,
ktera byla za suobodna Ingroua. Dríue
byla u Mikulčicích starostkou. V roce
2004 na,s poprué oslouila. od té doby do
Mikulčic prauidelně jezdíme. Na SIo-
u acku mame ho dně p atet a j sme rddi,
že se zauod zuětšil. P i startu hlauního
zauodutady bylpěknÍl houÍ. Ato jenaš
cíl. Chce:rne, aby lidé běhali a zučast-

Dana Zátopková
chat prostor těm dr'uhym."


