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Na polovinu ledna až nebývale teplé a téměř jarní počasí přilákalo na start Znovín krosu v Gránickém údolí téměř 60 
běžců v hlavním závodě a 6 účastníků běhu pro příchozí a přátele běhu. Také velmi dobrý stav trati s měkkým povrchem 
a tvrdým podkladem napomáhal kvalitním časům. Na startu se sešlo kvalitní běžecké pole a o dobré umístění bylo 
potřeba hodně zabojovat.

Ženská kategorie (2,5 km) patří v poháru tradičně Katce Doubkové, vyhrála všech 6 závodů 7. ročníku Znojemského 
běžeckého poháru (ZBP). Tentokrát před mladou triatlonovou nadějí z Třebíče Marikou Zahradníčkovou. Pro 3.místo si 
dojela z Brna Lenka Slabáková. Vůbec ženské startovní pole bylo nebývale početné.  V hlavním závodě (5 km) putovala 
hlavní cena také do Brna, pro vítězství si přijel zástupce Uni Brno Lukáš Soural. Druhý tak doběhl opět Karel Fučík. Na 
svá druhá místa by si mohl poslední dobou pomalu sázet. Ale řada ostatních běžců by tato umístění brala všemi deseti. 
Na třetího Pavla Kratochvíla (vítěz kategorie nad 50 let) marně dotírala domácí naděje Vojta Čabala. Vůbec mladíci se 
v tomto závodě vytáhli - 8 v první desítce. Kromě Pavla Kratochvíla se sem dokázal protlačit už jen Franta Kolínek z 
Perné. Z domácích běžců se na stupně vítězů ještě dokázali protlačit nestoři běhu Josef Bobek (2.místo) a Karel Chmelíř 
(3.místo) v nejstarší kategorii. 
Nejmladším účastníkem běhu v kategorii příchozích (1,1 km) byl tříletý Richard Král. Je potěšitelné, že i v této  nejnověji 
stavěné kategorii také vzrůstá počet závodníků, kteří si chtějí zkusit co běh obnáší.  V hlavním závodě se mezi závodníky 
neztratil ani jeho nejmladší účastník jedenáctiletý Jakub Marek.

Již tradičně je potřeba poděkovat vzornému zázemí restaurace U Obří hlavy se skvělou sponzorskou česnečkou a čajem 
a paní Podzimkové za sladké vyladění závodů koblížky na másle smaženými, marmeládou potřenými. Honza Vajčner z 
firmy  CIALFO  dále  prokazuje  svoji  trpělivost  a  odolnost  při  zajištění  ochutnávek  sportovní  výživy  a  nápojů  a  při 
prezentaci sportovních potřeb nejenom pro běh.

Znojemský běžecký pohár pokračuje dalším dílem 30. ledna v Tvořihrázském lese. I když o některých celkových vítězích 
je již v předstihu jasno, bude se ještě urputně bojovat o další přední příčky. 
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Pod Obří hlavou vyhrál Soural

Dvaašedesát běžců se postavilo na start šestého dílu Znojemského běžeckého poháru, který se pod názvem Znovín kros konal v neděli ve
Znojmě.

Šest  z nich startovalo v kategorii příchozích, která běžela čtvrt hodiny před hlavním závodem, a vítězem se stal Bedřich Čermák z Hevlína. Pak
už se pod Obří hlavu, kde byl start  i cíl (pbr. 1)postavilo šestapadesát  účastníků krosového seriálu. Počasí připomínalo spíše rozpuk jara než
hlubokou zimu a s trat í, která vedla v nádherném prostředí Gránického údolí. Nejlépe se s jejími nástrahami vypořádal Lukáš Soural (Brno - obr.
2), který 5 km zvládl za 17:27. Druhý skončil Karel Fučík z Černína (17:35), třet í byl Pavel Kratochvíl z Rudíkova (17:40). Za ním skončili
znojemšt í Vojtěch Čabala (17:47) a Josef Michalec (17:53).

Mezi ženami na poloviční trati kralovala Kateřina Doubková Z Ivančic (9:38) před Marikou Zahradníčkovou z Třebíče (10:09) a brněnskou
Lenkou Slabákovou (10:48).

Znjemští běžci se o den dříve zúčastnili také závodů v rakouském Waidhofenu, kde se běžel 5. závod Crosslaufserie . Na šest kilometrů dlouhé
trati, která vedla po promáčeném golfovém hřišti, startovalo 50 běžců v několika kategoriich. V kategorii M 20 získal 2. místo Lukáš Havránek.
Mezi muži nad šedesát byl první Josef Bobek před druhým Karlem Chmelířem. 
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