
 
Vŕšky 2013 na jednotku, po Horných Orešanoch v sobotu 6. júla do 
Špačiniec na trojuholník 

02.07.2013 12:00 

Paráda! Populárny festival pohybu v Horných Orešanoch sa 

dočkal zaslúženej pocty. Reč je o pokorení hranice 300 

štartujúcich v hlavnom poli 33. dejstva bežeckých Vŕškov. 

Zaslúžená odmena pre partiu mladých organizátorov z BK 

Viktoria na čele s Drahomírom Malíškom, Vladislavom Blažom 

a Ľubošom Branišovičom. Pomocnú ruku pri príprave 

sviatočnej júnovej soboty našli predovšetkým v tamojšom 

obecnom úrade. 

 

 

Kanárici z Horných Orešian teda ukuchtili v priam optimálnom počasí ďalšiu 
chutnú bežeckú špéciu. A zároveň ukázali ďalším usporiadateľom podobných 
masových podujatí z blízkeho i širšieho okolia, ako treba do posledného detailu 
dotiahnuť takéto športovo-spoločenské festivaly. Vrátane pestrého 
sprievodného programu. 

Ako je už bežeckej komunite známe, v 301-člennej štartovke 
ostatného Memoriálu Františka Hečka na 10 665 metrov držali dirigentskú 
taktovku známi atléti AŠK Grafobal Skalica, Ján Križák (35:42 min) s Erikou 
Farkašovou (44:44 min, celkovo 41. miesto). No obdiv vďačných divákov pozdĺž 
celej trate aj v cieli na štadióne TJ Iskra Horné Orešany si vyslúžili všetci 
štartujúci, vrátane Emílie Badinskej (ročník narodenia 1941) z Klubu 
rekreačného behu Partizánske či dvojice Anton Hajro (BK 2000 Kľačany) – 
Dezider Ferenczy (Slovenský bežecký spolok Turany). Títo matadori prišli na 
svet v roku 1935. 

V pelotóne sa predstavil aj Mikuláš Dzurinda (1955), člen bratislavského klubu 
Run for Fun. Bývalý premiér slovenskej vlády (1998 – 2006) prebehol členitý 
krosový okruh za 48:09 min a celkovo skončil na 98. pozícii. V kategórii 
päťdesiatnikov ho klasifikovali na 8. priečke. „V Horných Orešanoch som bežal 
prvý raz. Moje pocity z pretekov? Tie najlepšie. Pekná trať, výborná organizácia, 
žičlivé prostredie,“ povedal pre náš portál 27-násobný pokoriteľ klasického 
maratónu. Mimochodom, osobný rekord 2:57:54 h zabehol v Malokarpatskom 
maratóne 1986. Na svojom konte má aj dva prestížne svetové maratóny, v New 
Yorku 2001 (3:42:36 h) a Londýne 2003 (3:36:20 h). 

Po minulovíkendovom krose Cez Hornoorešanské vŕšky príde na rad ďalšie 
sympatické vidiecke podujatie v Trnavskom okrese už túto sobotu. Štart 
Špačinského trojuholníka 2013 dostane priestor 6. júla o 17.00 h. Záujemcovia 
o účasť v masovom behu zdravia sa môžu zaprezentovať v čase od 15.00 do 
16.00 h na nádvorí ZŠ v Špačinciach. Tamojší organizátori 36. ročníka, pod 
vedením spoluzakladateľa pretekov Milana Vnenčáka, na početné návrhy 
vytrvalcov upravili dĺžku trate z predošlých 10 072 na presných 10 000 metrov. 
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