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MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Na trati si
možná bude leckdo z nich říkat:
„Proč já radši nesedím někde u ba-
zénu.“ Ale o to víc je potěší, když
dobře dojedou.

Tradiční cyklomaraton, který se
dnes jede v okolí Moravské Třebo-
vé a startuje v devět hodin na fotba-
lovém hřišti, nebude ničím pro sle-
činky. Vytrvalce kromě 80 nebo 50
kilometrů potrápí úmorné vedro a
prašná trať. „Každých pětadvacet

kilometrů máme nachystané ob-
čerstvovací stanice, takže by to ne-
měl být zásadní problém,“ uklid-
ňuje Pavel Brettschneider, pořad-
tel závodů, které patří do kategorie
středně velkých. „Nejsou pro profe-
sionály, ale pro ty, kteří si chtějí za-
závodit, a ne jen tak popojíždět,“
podotýká.

Právě kvůli velkému teplu se le-
tos pokoření účastnického rekor-
du očekávat nedá. „Kdysi jsme za-

čínali na 70 účastnících a už jsme
měli i přes dvě stovky cyklistů. Ale
letos s ohledem na vedra počítáme
s tím, že se jich sjede kolem 170,“
říká Brettschneider a upozorňuje
na změnu na delší ze dvou tratí,
kde museli organizátoři vypustit
asi dvouapůlkilometrový úsek na
Hřebeč. „Těží se tam dřevo a je
tam spousta klád. Proto pojedeme
po šotolinové cestě, kterou použí-
vá lesní správa.“

Ten, kdo zvládne závod nejrych-
leji, se bude moct pyšnit nejen titu-
lem maratonského šampiona, ale
pomůže si i v boji o nejuniverzál-
nějšího cyklistu Moravské Třebo-

vé. Dnešní závod totiž patří také
do série Moravskotřebovský cyklo-
man.

„Ten čítá asi deset akcí. Cyklisté
musí ukázat svoji všestrannost a
zvládnout mimo jiné duatlon, sil-
niční časovku, jízdu do vrchu, náš
maraton, cross country nebo terén-
ní časovku,“ vypočítává Pavel
Brettschneider.

Z loňska obhajuje titul cykloma-
na domácí Jiří Kadidlo, s nímž se
budou moct závodníci poměřit na
osmdesátikilometrové distanci i
na dnešním závodě v Moravské
Třebové.

Martina Fojtů

PARDUBICE (ČTK) Na pardubic-
kém dostihovém závodišti už od
včerejška poprvé soutěží koňská
spřežení. Mezi vozataji se objeví
například i Petr Vozáb, který na
zdejší dráze jako dostihový jezdec
vyhrál Velkou pardubickou s Festi-
valem v roce 1985.

„Na pardubické premiéře by
mělo startovat 34 spřežení. I když
se jedná o národní závody, budou
mít mezinárodní účast. Do soutěže
se přihlásilo i šest dvojspřežení z Ra-
kouska,“ sdělil Dušan Korel z pardu-
bického Dostihového spolku.

Pardubický závod nabídne čtyři

soutěže. V programu jsou klání jed-
nospřeží, dvojspřeží, čtyřspřeží a
dvojspřeží pony.

Početně nejvíce obsazenou kate-
gorií budou dvojspřeží, jichž je při-
hlášeno čtrnáct. Program zahájila
včera drezura, dnes se pojede ma-
raton. Jeho úvodní část povede uli-
cemi Svítkova, další dva úseky, tak-
zvaná krokovka a kros, už pove-
dou po dostihové dráze.

Soutěž vyvrcholí zítra, kdy se po-
jede vozatajský parkur na písko-
vém kolbišti. Každý den se začíná
v 9 hodin, diváci mají vstup zdar-
ma.

Jako z pohádky Koňská spřežení jakoby ani nepatřila do dnešního světa.
2x Foto: Fotogalerie Jezdeckého klubu Mikulov, jkmikulov.rajce.net

Moravskotřebovský cyklomaraton se pojede v
těžkých podmínkách. Závodníci bojují o body do série
o titul nejuniverzálnějšího cyklisty Moravskotřebovska.

Tip na víkend Dnes a zítra budou
k vidění i v Pardubicích.

»ad přestup Františka Kaberleho

Je to překvapivé, ale
zkušenost potřebujeme
Pro mě absolutně překvapivá posi-
la. Ale zkušeného beka jsme potře-
bovali, a pokud je Kaberle za ro-
zumné peníze (což je podle přestu-
pové politiky posledních dvou let
pravděpodobné), tak to může být
dobrý krok. Hodně štěstí, Franto.
tomaso25, hcpce.cz

Brzděme euforii, loni
už nehrál tak dobře
Chtěl bych trochu přibrzdit eufo-
rii, která po oznámení jeho přícho-
du vznikla. Nejdřív jsem byl taky
skoro nadšený, ale když si člověk
pozorněji pročetl statistiky a názo-
ry fanoušků, kteří Frantu vloni vi-
děli hrát, nadšení okamžitě
opadlo. Nezbývá než doufat, že
Franta se tu bude chtít ukázat.
Sweník, hcpce.cz

Už se rozkoukal,
letos bude lepší
Na Kladně opravdu nesplnil očeká-
vání. Na druhou stranu se trochu
v ELH rozkoukával, a i přesto pat-
řil k tomu lepšímu průměru. Mys-
lím, že letos bude hodně dobrý, a
když už musel odejít, tak jsem rád,
že k Vám. Bude to pro něj motiva-
ce hrát v klubu, který má větší am-
bice, než se jenom zachránit.
palik, hcpce.cz

Kladno to bude
mít těžké
Je to smutné. V sezonách 75/76,
76/77 a 81/82 byly Kladno a Jihla-
va střídavě mistr a druhý, V roce
87/88 spolu hrály o bronz, a teď to
najednou vypadá, že v sezoně
2011/12 budou společně válet v 1.
lize... A na jejich místě budou vá-
let Boleslav a další kluby bez tradi-
ce.
záviš, hokej.idnes.cz

Fórum čtenářů

BRNO (ČTK) Pardubická dálková
plavkyně Lenka Štěrbová platí za
hlavní favoritku maratonu na 20 ki-
lometrů, který se dnes plave na Br-
něnské přehradě. Pořadatelé zá-
vod vypsali po dvanáctileté pře-
stávce, brněnský maraton se
ovšem pořádá už od roku 1974.
Štěrbová bere závod jako přípravu
k přeplavání kanálu La Manche,
na který se chystá v průběhu srp-
na. Začátkem srpna totiž oslaví
šestnácté narozeniny a dosáhne
tak věku, kdy už se může pokusit
La Manche překonat.

výběr z webů, krácenoVýzva pro cyklisty: Jedou
maraton v prachu a vedru

Na závodišti se poprvé
předvádějí koňská spřežení

Vytrvalkyně
Štěrbová bude
v Brně favoritkou

Vaším objektivem Fotografie uživatelů serveru www.rajce.net


