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K ÁCOVSK Ý ZPR AVODA J

Kácovský běh - absolutní relax i pocit svobody

J

ubilejní pátý ročník Kácovského běhu, který jako obvykle odstartoval poslední srpnovou
sobotu ve vybrané společnosti automobilové Veteran Rallye Posázaví, vrchovatě naplnil to,
co od něj očekávali organizátoři, závodníci i diváci. Běžcům dal zažít pocit absolutní svobody,
divákům se postaral o nevšední podívanou a organizátoři měli důvod ke spokojenosti i bilanci. Tentokrát se ohlíželi nejen za výsledky aktuálního ročníku Kácovského běhu, ale i za všemi
čtyřmi předchozími závody.

Pro MUDr. Tomáše Chytku,
duchovního otce této sportovní akce,
která se každoročně koná i pod záštitou místního Občanského sdružení
pro rozvoj Kácovska, byl letošní ročník výjimečný. „Když se podobná
akce uskuteční tolikrát, prokazuje tím
svojí životaschopnost. Když se jí rok
od roku účastní tolik běžců a mnozí
navíc opakovaně, znamená to, že je
závod skutečně oslovil a stal se pro
ně - podobně jako mě, srdeční záležitostí,“ říká MUDr. Chytka.
Na start hlavního běhu se tentokrát postavilo celkem 43 běžců
z celé České republiky i Slovenska.
S náročnou 19 312 metrů dlouhou
tratí se rozhodly bojovat i tři ženy.
Ani ne tříkilometrový Lidový běh
však zlákal pouhé dvě závodnice.
Organizátory však mohl těšit zájem
o všechny tři kategorie běhu
pro děti.
„Mám velkou radost, že závodní
tratě si tentokrát přišla vyzkoušet
řada dětí. Zejména v případě předškoláků nás zájem až zaskočil.
Na start této kategorie se totiž postavilo celkem 30 kluků a děvčat. Velmi
oceňuji práci maminek z místního

Občanského sdružení Kopretinka,
které si letos vzaly na starost organizaci dětských závodů. Vše klaplo
na výbornou,“ říká Tomáš Chytka.
Skvěle připravená byla i celá trasa
hlavního běhu. Vzhledem k tomu, že
Kácovskému běhu na rozdíl od loňska přálo počasí, mohli organizátoři
komplikovanější úseky tratě bez
obav vyznačit kromě fáborků i bílou
moučnou stopou, kterou vysypali
jen několik málo hodin před startem.
Značení i veškerý další servis ocenil i letošní vítěz Pavel Slepička, který
se Kácovského běhu účastnil vůbec
poprvé. „Neznalost trati je vždycky
pro závodníka do značné míry handicapem. Podvědomě vás v některých místech nutí zvolnit tempo.
Tady bylo vše v naprosté pohodě.
Zaváhal jsem snad jen jednou.
Závod je nesmírně náročný, člověk
si místy sáhl téměř na dno svých sil.
Ale právě to mám rád. Navíc patřím
k těm, kteří při běhu vnímají i krajinu. Možná i to byl pro mě jakýsi
pozitivní doping. Posázaví je nádherné a nám se na řeku i krajinu
otevíraly opravdu krásné pohledy,“
svěřil se v cíli Pavel Slepička a dodal,

že příští rok prý v Kácově určitě
nebude chybět.
Vydařený závod shodně oceňovali úplně všichni. Na svůj vztek nakonec rychle zapomněl i jediný účastník, který „zakufroval“ a do cíle proto
doběhl jako úplně poslední s téměř
dvouhodinovým odstupem za vítězem 5. ročníku Kácovského běhu.
Vyhlašování výsledků se neslo ve
víc než přátelském duchu a zejména
při předávání tzv. Věrnostních cen
pro účastníky, kteří absolvovali všech
pět ročníků Kácovského běhu, panovala na plácku před pivovarem
téměř rodinná atmosféra.
„Chtěl byl poděkovat všem, kteří
mi s organizací Kácovského běhu
pomáhají. Po pěti letech jsme
týmem, kde každý ví, co je třeba
dělat. Všem nám jde také o to, aby
byl každý ročník vždy o něco lepší,
než ten předchozí. Rekord tratě sice
letos pokořen nebyl. Vyrovnané časy
na předních místech ale svědčí
o tom, že do Kácova opět dorazila
běžecká elita. Věřím, že nejinak tomu
bude i za rok. Šestý ročník Kácovského běhu již začínáme připravovat,“
dodal Tomáš Chytka.
Celkové výsledky závodu,
fotografie, historii a další informace na www.kacovskybeh.cz
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O běžecké naděje je v Kácově postaráno.

