9.6.2019, Zeleneč, 116. ročník závodu Praha-Brandýs nad Labem, 10 km chůze na okruhu
Tradiční závod se již zabydlel na novém místě v Zelenči nedaleko východního okraje Prahy.
Pořadatelé z AC Praha 1890 obstáli na výbornou, za což jim patří velké poděkování; jen počasí
bylo pro chodce příliš teplé a spolu s náročným okruhem nepříznivě ovlivnilo výkony. 10 km
v kategorii mužů do 39 let (12) ovládl Lukáš Gdula, když časem 45:51 min mírně zaostal za
traťovým rekordem. S odstupem (48:05 min) vybojoval druhé místo Portugalec Luís Pássoro
v dresu pražské AC Sparty, třetí skončil Rosťa Kolář z SK Hranice (50:06 min). Do první šestice
se dostali ještě čtvrtý Vojtěch Ambrož z Nového Města nad Metují (53:17 min), pátý
vinohradský sokol junior Jan Červenka, hostující za TRIATLET Karlovy Vary (53:48 min) a šestý
novoměstský Vojta Libnar, který nyní netrénuje (54:59 min). Nejmladšími účastníky byli
dorostenci Daniel .Václav Havelka, 2002. Kategorie veteránů od 40 let měla 15 startujících,
podle očekávání při neúčasti Hlavenky, Nedvídka a Šandery zvítězil ústecký Filip Hejkrlík (52:26
min) s náskokem před brněnským Tomášem Vojtíškem (55:23 min) a novoměstským trenérem
Davidem Šnajdrem (55:27 min). Čtvrtý Luděk Šolc z Mladé Boleslavi měl čas 55:46 min, pátý
novoměstský Jiří Jon 59:06 min a šestý Mirek Fliegl v dresu AC Domažlice 60:37 min.
Nejstarším veteránem byl třebíčský Stanislav Marek (77 let), jeho oddílový kolega Zeibert byl
jediným DQ mužem. Na trať se vydalo i 11 žen a po několikaleté odmlce se bez přípravy přišla
„projít“ bývalá olympionička Lucka Pelantová. Ukázala všem ostatním záda a zvítězila v čase
54:05 min (2. nejlepší letošní čas za Anežkou Drahotovou v ČR!). Nejblíže Lucce byla až za
polovinu trati královéhradecká Štěpánka Pohlová Kučerová; pak ji ale rozhodčí diskvalifikovali
a druhá skončila za 60:00 min veteránská mistryně Lenka Borovičková (SMOLA chůze Praha)
před další veteránkou Martinou Netolickou z Liberce (60:54 min). Čtvrté místo si zajistila Petra
Jeníková ze Spartaku Praha 4 (61:46 min), která tentokráte zvolila obrácenou taktiku – místo
rychlého začátku zvolila velmi pomalý s druhou “pětkou“ o minutu rychlejší než první; pátá
byla brněnská veteránka Lenka Slabáková (63:37 min) a šestá s odstupem Karolína Jeníková za
Spartaku Praha 4 (67:47 min). Na 7.-10 místě skončily juniorky a dorostenky( 2001 a 2002),
pro které byly podmínky závodu příliš náročné. Žactvo v počtu pěti šlo 3 km , v chlapcích
zvítězil Filip Klazar (21:04 min) a v dívkách Marie Dejmková (21:11 min), oba ze Spartaku
Vrchlabí SMOLA KONSTRUKCE.
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