Mikulášský běh ve Včelné 1.12.2013
Dvanáctý ročník Mikulášského běhu na Včelné poblíž Českých Budějovic provázelo příznivé
počasí a příjemná atmosféra, kterou dotvářeli osobní přítomností Mikuláš s andělem. Aktivní
účastníci a s nimi mnozí přihlížející se zahřívali během (na trati a podél trati), milými úsměvy
a teplým čajem. Organizátory hřála rekordní účast. Ke startu se dostavilo 194 závodníků
všech věkových kategorií.
Dvě skupiny předškolních dětí soutěžily v ulicích Včelné na
úsecích dlouhých padesát a sto metrů. Na tři žákovské
kategorie čekal běh třísetmetrový nebo osmisetmetrový,
žáci ročníků narození 1998 až 1999 napínali svaly po
lesním okruhu v délce 2 200 metrů stejně jako dorostenci,
junioři a účastníci kondičního běhu. Hlavní trať pro dospělé
muže, ženy a veterány se startem a cílem u fotbalového
hřiště měřila 5 400 metrů. Vedla zčásti po silnici, zčásti
lesem (tři kilometry) v prostoru mezi Včelnou a Kamenným
Újezdem.
Nejmladším účastníkem byla místní dívenka Karolína Kocanová v záviděníhodném věku patnácti měsíců.
Doběhla šestá v čase 44.8. Nejmladšími vítězi se stali mezi dívkami Klára Šrámková (ročník 2010) ze
Sokola Č. Budějovice s časem 11.9, mezi kluky Vincent Abel (2010) ze Včelné, který měl čas 21.3.
Nejdříve narozený běžec Ladislav Kresl (1939) přicestoval z Českého Krumlova a ve své kategorii skončil
druhý za vítězným Lubomírem Šoustarem (1941) z jihočeské metropole.
Starším předškolákům vévodili Adéla Dvořáková ze Včelné a Josef Šrámek z budějovického Sokola.
Jednotlivé žákovské kategorie ovládli Vojtěch Maloň z Roudného, Adéla Strusková (Čéčova Č. Budějovice),
Ondřej Novák (Č. Budějovice), Andrea Břehovská (Čéčova Č. Budějovice), Petr Lukš (Sokol Č. Budějovice),
Kateřina Strusková (Čéčova Č. Budějovice), Antonín Matějček (Sokol Č. Budějovice), Lenka Faltusová a
Josef Průcha, oba z krajského města. Čokoládové a perníkové ceny všem mládežníkům předávali Mikuláš s
andělem.
Podobně jako při mnoha závodech v poslední době se však také na Včelné projevil úbytek dospívající
mládeže, která je ochotná nazout běžeckou obuv. Dorostenců se objevilo na startu sedm. Zvítězil David
Kotek ze Sokola Č. B. před Romanem Budilem z Atletiky Písek a Davidem Politzerem ze Srubce. Ze čtyř
dorostenek (všechny z budějovického Sokola) byla nejrychlejší Aneta Franková. Dostavil se však jediný
junior, Lukáš Kuneš (1995) z Prachatic, jenž si připsal bezkonkurenční prvenství. Po juniorkách nebyla,
bohužel, ani stopa.
Hlavní závod mužů (zapojilo se jich dvacet sedm) ovládl David Vaš ze Sokola Č. Budějovice před Janem
Hronem (ŠuTri Prachatice) a Josefem Soukupem (Velosport Pelhřimov). Vítězný čas 17.41 ale výrazně
zaostával za trochu již vousatým rekordem budějovického olympionika Jana Kreisingra. Mezi ženami si
nejlépe vedla Valerie Soukupová z Atletiky Písek, druhá byla Lucie Špatenková z SKP Č. Budějovice, třetí
Linda Rechtoriková z ŠSK Borotín.
Ženám narozeným v roce 1977 a starším kralovala Martina Michálková z TC Dvořák Č. Budějovice. Téměř
třem desítkám mužů nad čtyřicet let ukázal záda někdejší maratonský mistr republiky Jan Bláha (AK
Kroměříž). Muže nad padesát let přivedl do cíle jako první Roman Pech z Vimperka, z mužů nad šedesát
let prokázal nejlepší formu budějovický Václav Svoboda. „Měli jsme krásné počasí, nikdo se nezranil, po
organizační stránce všechno klapalo,“ hlásil spokojeně Zdeněk Mikšovský, předseda pořádajícího
Atletického klubu Včelná.

Zdroj: Ladislav Lhota
http://ceske-budejovice.nejlepsi-adresa.cz/zpravy/clanky/Mikulassky-beh-na-Vcelne-se-tesil-rekordnimu-zajmu-ucastniku-prestoze-chybely-juniorky-4326

