TISKOVÁ ZPRÁVA

Arktický běh Okolo Stračova již po páté!
V sobotu 17.3.2018 se uskutečnil již pátý ročník tradičního závodu Okolo Stračova. Závod
probíhá na stále totožné, přesně změřené trati 10km. Od roku 2017 si závodníci mohou zvolit
také poloviční trať. Letošní ročník provázelo nezvykle chladné počasí a teploty hluboko pod
nulou komplikovaly nejen samotný běh, ale také organizátorské práce. Již samotné přípravy
na závod probíhaly za deště a teplot okolo bodu mrazu, ale to co na závodníky čekalo
v sobotu, bylo opravdu „neběžecké“. K nízkým teplotám se přidal velmi silný vítr a na silnici
zůstávaly dokonce zbytky sněhu. Pocitová teplota okolo -10 st budila respekt a o to větší
uznání zaslouží každý z 89 běžců, kteří dokončili závod. Nejlépe se s těžkými podmínkami
vypořádal stračovský rodák a organizátor běhu Milan Janata (RUN4FUN/SALMING), který
proťal cílovou pásku v čase rovných 35 minut minutu a půl před Tomášem Veberem z LK
Tatran Chodov. Třetí místo pro sebe urval Ondřej Pajer, který se jako poslední vešel těsně
pod 37 minut. Už to svědčí o tom, jak náročný závod letos byl. Jeden z běžců to v cíli
komentoval s nadsázkou výstižně: " No, počasí je normální, pro všechny stejný, jen ty mý
nohy tolik neběžely." Mezi ženami zvítězila a na celkovém desátém místě doběhla Táňa
Metelková z Hradce Králové, která těsně prolomila hranici 40min. Aneta Khýrová
(Carlakupkolo.cz) na ni ztratila už celé dvě minuty. Třetí místo získala Natálie Kuželová
v čase 45:35. Na poloviční trati, která musela být z technických důvodů změněna, vyhrál
Vincent Lukášek v čase 21:19 a v ženách všechny udivila Karolína Drbohlavová. Lyžařka
z LSK Lomnice nad Popelkou doběhla šestá i mezi muži a to jí je pouhých dvanáct let! O té
určitě ještě uslyšíme! Závodníci z cíle mizeli v útrobách vyhřátých šaten, aby se připravili na
slavnostní vyhlášení, kde byly předány v devíti kategoriích hlavního závodu na 10km vždy
prvním třem hodnotné věcné ceny. Vyhlášeno bylo také celkové pořadí v závodě na 5,5km i
10km. Novinkou byla běžecká tombola a téměř každý, kdo vyčkal až do konce, tak odjel
s nějakou cenou od partnerů akce, kteří opět připravili pro běžce „druhé Vánoce“, jak to kdysi
pojmenovala jedna účastnice běhu. Zhodnocení závodu z úst ředitele běhu Milana Janata
znělo jasně: „Závod se opět vydařil na jedničku, což nehodnotím jen ze svého pohledu, ale
přebírám vzkazy od účastníků, které jsou jednoznačně pozitivní. Trochu jsme letos bojovali
s obměnou organizačního týmu, ale opět se všichni blízcí semkli a vytvořili skvělou partu,
která šlapala jak dobře namazaný stroj, nemluvě o partnerech, o které se mohu na sto
procent opřít. To vše jsou atributy, bez kterých by takovýto závod dělat nešel. Jsme rádi, že
vytváříme nekomerční akci pro blízké a rodinný závod je to, co tu máme a chceme mít! Díky
všem, kdo nás podporují!“
Run4fun běžecká prodejna Hradec Králové, Salming, CEP, Rekonstrukce Drobek,
Čalounictví Vyčítal, Autoservis Charvát, Benzina Milan Bednář, NIVA Dolní Přím, Art-Press
Jacek Dobeš, Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s., Pent a.s. Hořice, Eko-Agro-Mont
Studeňany Bohuslav Janata, Pivovar Lindr Mžany, obec Stračov, Zahradnictví Květ Stračov,
TJ Sokol Stračov, Hasiči Mžany, pan Jaroslav Klika, rodina Košťálova Hořice, rodina
Janatova Stračov a Lucie Kalvodová Libčany, Jaroslava Jankovská Sukorady, Bořek Jančík
Hořice, Lukáš Kukla Stračov – Policie ČR

