
 

 

 

 

Ani rekordná páľava nepokazila bežecký 

sviatok v Horných Orešanoch 

Autor: Jaroslav Lieskovský 

"Prvý rekord už máme, tridsaťšesťstupňovú horúčavu," výstižne konštatoval Vladislav 

Blažo v úvode bežeckého popoludnia do mikrofónu na štadióne TJ Iskra Horné Orešany. Ani 

úmorné teplo však nezmorilo účastníkov 32. dejstva medzinárodného festivalu v 

maratónkach.  

   

 
Široká rodina sa v sobotu 30. júna tešila z pohostinnosti a precíznej prípravy obľúbeného 

atletického sviatku. Partia okolo Drahomíra Malíška z agilného BK Viktória pridala ďalší 

úspešný diel do kroniky tamojšieho džogingu. 

 

Cez Hornoorešanské vŕšky sa tentoraz najrýchlejšie presunuli poprední slovenskí atléti 

Roman Arbet a Ľubomíra Maníková. No symbolickými víťazmi boli všetci štartujúci. Tiež 

preto, popri finančných odmenách pre elitných aktérov, čakala v cieli bohatá pretekárska 

tombola. Nedá nám nespomenúť perfektné zabezpečenie hlavnej trate. Štátna polícia na 

križovatkách, tri občerstvovacie stanice, precízne vyznačené úseky v lesoch Malých Karpát - 

to všetko prispelo k bezpečnému priebehu krosu. 

  Listinu hlavného poľa tvorilo 244 mien. Milo prekvapila účasť štrnástich domácich 

vytrvalcov. Okrem Slovákov prišli aj bežci z ČR, Rakúska a Ukrajiny. Rovnako sympatický 

http://www.behame.sk/index.php?src=user/102


rámec mali sprievodné kategórie na kratších tratiach. Počnúc drobizgom predškolského veku 

a končiac dorastom. 

   Víťazov Memoriálu Františka Hečku, spoluzakladateľa tohto pekného vidieckeho krosu, 

dekorovala pani Cecília Hečková z Horných Orešian. Spolu s manželom Ferkom vychovali 

štyri dcéry. Žiaľ, jej životný partner predčasne odišiel do večnosti. "Mám osem vnúčat, tie mi 

robia radosť," poznamenala. Celá rozvetvená rodina Hečkovcov sa pri tomto bežeckom 

popoludní pravidelne postretá. Tiež pomôže v usporiadateľskom štábe, ba jedna z vnučiek, 

nádejná basketbalistka zo Šamorína, si teraz aj odbehla rámcové preteky. 

  Hlavný okruh prideľoval body do štyroch rebríčkových súťaží mužov a žien: 

Malokarpatského pohára v horskom behu (9. kolo), Trnavskej župnej bežeckej ligy (7. kolo), 

Veľkej ceny skalického a hodonínskeho okresu (4. kolo) a Trnavskej regionálnej bežeckej 

ligy (7. kolo). Bývalý reprezentant ČSSR v maratónskom behu Zdeněk Zalubil zo Skalice, 

moderátor hornoorešianskych pretekov dospelých 2012, pre náš portál uviedol: "Grand Prix 

okresov Skalica a Hodonín má trinásť častí. Memoriál Františka Hečku bol štvrtou. Ďalšie 

kolo 34. ročníka GP, Horňácká 25 v moravskej Velkej nad Veličkou, sa pobeží 4. augusta." 

   Dovtedy však prídu k slovu na západnom Slovensku iné masové oslavy pohybu. Najbližšie, 

v sobotu 7. júla o 17.00 h, 35. dejstvo Špačinského trojuholníka. Verme, že usporiadatelia zo 

Špačiniec, dediny pri Trnave, objednajú na svoje medzinárodné zápolenie bežecky 

priaznivejšie počasie. 

 


