
CHLAPÁCKÝ B H  ze Šumperska po dvaceti letech kone  dorazil i do Lou né. 
tšina našich ob an  dosud nem la tušení o aktivitách n kolika amatérských i 

výkonnostních sportovc , kterým se kros neboli b h v terénu stal koní kem. V r zných 
místech Šumperska a Záb ežska je každoro  uskute ován seriál až dvaceti závod , jichž 
se ú astní desítky nadšených b žc  od d tí až po seniory, snažících se získat co nejlepší 
umíst ní za rok v „superžeb ku“ Chlapáckého b hu. 
  
 Mezi ú astníky najdeme p íklady, kterým „to b há „ již celou adu let, zdraví jim slouží a 
tak nechybí v žádném závod . Jedním z našeho okolí je Ing. Miroslav Sporek, který již 
sout ží v kategorii  „C“ – do 60 let. Absolvoval všech 8 letošních b  a ze 71 hodnocených 
závodník  má pr žn  nejlepší umíst ní s dosaženými 556 body. V lo ském superžeb ku 
byl druhý.  Byla to jeho asi patnáctá sezóna.   
  
 Chlapácké b hy jsou organiza  velmi dob e ízeny, jak o tom sv í statistika a 

ehledy na webových stránkách www.chlapak.cz.  Pro dosp lé jsou p ipravovány trasy 7-10 
km, pro d ti do 15 let - kategorie „PRCEK“ asi 1,5 km.  
 
PARKOVÝ B H  o pohár starosty Lou né nad Desnou byl uskute n 11.kv tna 
2011 jako 1. ro ník.  Trasa probíhala Zámeckým parkem, který je po generální oprav . 
Dosp lí závodníci b želi po pískových p šinách 8 km, d tské kategorie asi 1,5 km. Ve 
ty ech kategoriích dosp lých se zú astnilo 62 závodník , z toho 11 žen. V kategorii  do 15 

let zvané PRCEK dokon ilo závod 56 závodník , z toho polovina d at.  
 
 Start byl v 17:00 hod. p ed zámeckou bránou u „Skleníku“. Celý pr h závodu sledovalo 
velké množství divák . Prezence i záv r s p edáváním cen prob hly u hasi ské zbrojnice 
poblíž Rybníka Kocián. Zázemí tohoto areálu poskytuje pohodlí, ob erstvení a služby v etn  
možnosti osprchování ú astník  po závod . 
 
 Ocen ní si zaslouží mladí po adatelé naší ZO AVZO Rybníku Kocián, kte í se úsp šn  
zhostili úkolu zabezpe it náro nou p ípravu. Byli to zejména Bc. David Chytil, Bc. Roman 
Fišnar i Ond ej T íska. S celým kolektivem pomocník  nalezli osobitý zp sob jak zvládnout a 

ipravit organiza  i technicky celou akci.  
 
  K úsp chu také pat í získání celé ady sponzor . Bez jejich p ísp vk   by nebylo možné 
tento závod úsp šn  uskute nit. Loga sponzor  a jejich podíl na spokojenosti závodník  
nebylo možné p ehlédnout. Závodníci si pak mohli odnášet p kné ceny, diplomy  i 
upomínkové p edm ty za své výkony.  
 
 Kladný ohlas závodník , stejn  i názor ve ejnosti je p íslibem že tento 1. ro ník 
Parkového b hu v Lou né bude mít pokra ování. Spokojenost, dokonce nadšení projevil 
v tomto smyslu i starosta Lou né Ing.Pavel Martínek, který  všem kdož se o úsp ch akce 

inili vyslovil pod kování. 
 Po adatelé zabezpe ili ádnou fotodokumentaci,  propagaci ve sd lovacích prost edcích, 
na r zných webových stránkách, kde všem sponzor m vyslovují opravdový dík.  
 
                                                     Antonín Kaláb, p edseda ZO AVZO Rybník Kocián Lou ná 
  
 
  


