
HODNOCENÍ 
AKCE PARKOVÝ B H Lou ná 

 
 

Zámeckým parkem Lou né prob hly dv  stovky b žc . 
 
     V Lou né ve st edu 17. dubna 2013 pokra oval letos již pátým závodem seriál krosových závod  
Šumperska CHLAPÁCKÉHO B HU. Tento t etí ro ník PARKOVÉHO B HU startoval u zámku a trasa 
vedla upraveným zámeckým parkem. Letošní program byl rozší en o nejmladší d tskou kategorii 
„MR ATA“ do 6 let a pro ob any „zlatého v ku“ 1. ro ník PARKOVÉ CH ZE. 

     V hlavním závod  CHLAPÁCI nastoupilo 81 muž  a 5 žen. Vít z Jakub HALAMA byl v cíli za 27:37 
min. Druhý Adam Žanda p ed lo ským vít zem Markem Procházkou, všichni ze Šumperka. Z našich 
závodník  Ji í  Fišnar z Kout  byl asem 31:49 min. na 12. míst . Mezi vytrvalce se adí v kategorii  C 
první  Jaroslav  Žen ák  celkovým  pátým  asem  28:24  min.  Z  našich  Ing.  Miroslav  Sporek  (  32:40  )  
obsadil 5. místo muž  po padesátce. Obdiv zaslouží František Krátký z TJ Jiskra Králíky. Tento vít z 
nejstarší kategorie asem 31:43 min. p edstihnul adu „mladík “. 

     Nejrychlejší z žen Eva Filipiová ze Šumperka asem 31:53 min. a za ní až pátá Andrea Zouharová 
z Lou né dob hla za 48:24 min. 

     Další po etnou kategorií byl PRCEK, kde od 6 do 15 let nastoupilo 58 závodník , z toho polovina 
at. Zvít zil Ji í ŠEV ÍK (1998) z Lou né asem 4:25 min. z ejm  díky své aktivit  fotbalisty 

v Šumperském klubu. Druhým byl Marek Šváb z Nového Malína a t etím Jaroslav LUX z Lou né 4:32. 

    Ve skupin  MR ATA sout žilo 18 závodník , polovina z nich je z Lou né. P evahu m la d ata a 
jen p t chlapc . Zvít zila Eva Berková ze Šumperka asem 1:59 min. Druhá Nikol Smr ková a 3. místo 
Lukáš Ficnar, oba z Lou né. 

     Vložený závod PARKOVÉ CH ZE muž  a žen „zlatého v ku“ absolvovalo na trati asi 1200 metr  28 
astník  s p evahou ob an  z Lou né. Cenu, diplom nebo malou upomínku i p íjemný zážitek na 

dnešní sout že si odnášela v tšina ú astník .  V cíli po skon ení závodu bylo p ipraveno ovoce a malé 
ob erstvení pro všechny nazvané jako „pitný režim“.  Závodník m na stupních vít  p edával 
ocen ní starosta obce Lou né Ing. Pavel Martínek a Ing. David Chytil, hlavní po adatel. Atmosféra 
pr hu sout ží v etn  výsledk  je zachycena v seriálu na webu www.kocianloucna.cz. 

    P ípravu a pr h náro né akce zvládli i letos po adatelé na výbornou. Dík pat í i všem sponzor m, 
jejichž logo bylo v propozicích i p i vyhodnocení. Bez jejich pomoci by nebylo možné dosáhnout 
spokojenosti p i tak vysokém po tu závodník . P isp lo k tomu i p kné po así stejn  jako po etná 
návšt va divák  ze širokého okolí.  

             Antonín Kaláb, p edseda ZO AVZO 

 


