
 

 

V Horných Orešanoch chystajú na sobotu 
kros, vatru či preťahovanie lanom 
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Bežecký klub Viktoria Horné Orešany patrí medzi najagilnejšie džogingové partie 
na Slovensku. Tieto chýry hodlajú jeho členovia potvrdiť aj cez najbližšiu sobotu. 

 
Takto vyfintení nastupovali hornoorešianski kanárici z BK Viktoria nedávno, cez posledný 
májový piatok, na štart bežeckých pretekov v Ružindole.  
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Na tamojšom futbalovom štadióne TJ Iskra totiž spustia bežeckí kanárici ďalšiu športovo-
spoločenskú parádu. Reč je o tridsiatom treťom dejstve (prevažne) lesného behu Cez 
Hornoorešanské vŕšky. 
Na tamojšom futbalovom štadióne TJ Iskra totiž spustia bežeckí kanárici ďalšiu športovo-
spoločenskú parádu. Reč je o tridsiatom treťom dejstve (prevažne) lesného behu Cez 
Hornoorešanské vŕšky. 
 
Hlavná riava, podľa prognóz rátajúca približne tristo hláv, sa pohne o sedemnástej hodine 
Po úvodnom úseku v uliciach obce čaká ctiteľov masových behov zdravia nádherná pasáž 
v okolitých malokarpatských lesoch. Dovedna to dá 10 665 metrov. 
 

Okrem finančných odmien pre najrýchlejších dostane priestor bohatá pretekárska tombola. 
A bodové kolekcie pribudnú aktérom po Horných Orešanoch 2013 do tabuliek celoročných líg aj 
iných viackolových zápolení. 
 

Tiež autor týchto riadkov, ktorému usporiadatelia čoby spoluzakladateľovi krosu pridelili 
v hlavnom poli štartové číslo 1, sa teší na kamarátsku atmosféru širokánskej bežeckej 
komunity. 
 

Memoriálom Františka Hečka, menovca známeho spisovateľa, si pelotón bežcov zároveň uctí 
pamiatku ďalšieho organizátora úvodného ročníka z júla 1980. 
Pravda, lákavé športové popoludnie v Horných Orešanoch, podhorskej dedine na okraji 
Trnavského okresu, sa začne už o 15.45 h, keď štartér dá povel bežeckému drobizgu 
z materských škôl. 
Po tejto ouvertúre postupne využijú príležitosť na trávnatom koberci ďalšie rámcové kategórie 
žiactva a dorastu. 
Okrem behu dostanú šancu i siláci, veď večer sa môžu otestovať v súťažnom preťahovaní 
lanom. Spestrení júnovej noci bude viacero, vrátane vatry a tanečnej veselice. 
 
Verte, v sobotu 29. júna sa oplatí prísť do Horných Orešian. Za masovým športom aj zábavou. 
Vraj špécií, vrátane tých konzumných, tu bude nadostač pre každého. 

 

   Jaroslav Lieskovský 

http://www.trnavskyhlas.sk/

