
 

Horné Orešany hlásia: Všetko pripravené! 
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Už iba hodiny zostávajú do štartu hlavného pelotónu 33. ročníka medzinárodného behu v Horných 

Orešanoch. Na mužov, ženy, juniorov a juniorky čakajú v sobotu 29. júna od sedemnástej hodiny 

podmanivé Vŕšky v malokarpatskom masíve. 

 

 

Doteraz najviac aktérov (275) v pretekoch na 10 665 metrov sa v podhorskej obci 
Trnavského okresu stretlo pred dvoma rokmi. Vlani, v 36-stupňovej páľave, ich tamojší 
organizátori narátali 244. Padne teraz hranica troch stovák štartujúcich? Odpoveď na túto 
otázku dá najbližšia sobota.  

„Podľa predbežných prihlášok to vyzerá na prekonanie účastníckeho rekordu,“ prognózuje 
Drahomír Malíšek, ktorý drží usporiadateľskú taktovku populárneho masového podujatia 
vedno s Vladislavom Blažom, Ľubošom Branišovičom, Tomášom Straškom, Danielom 
Blažom a ďalšími členmi mimoriadne aktívneho Bežeckého klubu Viktoria Horné Orešany. Aj 
v tomto prípade pri podujatí spolupracujú s obecným úradom, telovýchovnou jednotou Iskra, 
hasičmi i viacerými sponzormi. Memoriál Františka Hečku, spoluzakladateľa krosu, môže 
pridať ďalší vydarený diel do tamojšej kroniky. 

Pred rokom tu obul najrýchlejšie maratónky Roman Arbet z Demolexu Bardejov (38:23 min) 
a medzi ženami popredná dubnická atlétka Ľubomíra Maníková. Časom 43:32 min bola 
klasifikovaná na 22. – 23. mieste absolútneho poradia. A teraz? 

Samozrejme, obísť nemožno ani sprievodné zápolenie žiactva a dorastu. Začne sa na 
trávnatej ploche futbalového štadióna TJ Iskra o 15.45 h. 

„Všetko máme pripravené. Tiež počasie sme objednali oveľa priaznivejšie ako vlani, také 
akurátne,“ dodal Drahoš Malíšek. 

Príďte sa presvedčiť o pohostinnosti tejto bežecky skvelej partie. Poradie vo výsledkovej 
listine vôbec nebude prvoradé. Veď v dnešnej uponáhľanej dobe nám treba aj občas 
pribrzdiť, zrelaxovať v partii rovnakej krvnej skupiny (bežeckej). Tá kamarátska atmosféra 
v Horných Orešanoch určite stojí za jej nadýchanie sa. A ak si zatiaľ ešte netrúfnete na 
pokorenie vyše desaťkilometrovej trate, aspoň príďte sa zabaviť. Po pretekoch totiž čaká na 
návštevníkov pestrý kultúrno-spoločenský program. Vrátane tradičnej veselice. 

Pre úvodnú stať krosu v nádherných  malokarpatských lesoch sme sa rozhodli, spolu 
s Ferkom Hečkom, v lete 1980. Pomocnú ruku nám podali výborníci z TJ Iskra a učiteľský 
kolektív zo susednej základnej deväťročnej školy. To ešte nad obcou nebola priehrada. Prvé 



dejstvo vyhral Martin Vaňa z bratislavského Interu. Teším sa, že mladá partia pokračovateľov 
v Horných Orešanoch už roky úspešne nadväzuje na úvodné kapitoly nášho bežeckého 
festivalu zdravia. 

Na snímke Marty Országhovej časť členov BK Viktoria Horné Orešany pred nedávnym 
štartom v Ružindole. 

Jaroslav LIESKOVSKÝ, spoluzakladateľ pretekov 

 


