
 
 

XIII. ročník Behu okolo Lysej tradične štedrý, excelentný a opäť rekordný  

Magyarova mladícka dravosť rozhodla 
Vari najpočetnejšie štartovné pole v novodobej histórii podujatia sa zišlo na XIII. ročníku prestížneho 

Behu okolo Lysej, ktorý sa dnes - v nedeľu, 18.6.2006 - v rámci európskeho projektu INTERREG III A 
uskutočnil v malebnej horskej dedinke na slovensko-českom pomedzí neďaleko Púchova, v Lysej pod Makytou 
pod organizačnou taktovkou miestneho Bežeckého klubu, známeho športovej verejnosti predovšetkým širokou 
členskou základňou svojich aktívnych pretekárov a skvelou prácou s pohybovo nadanou mládežou. Toto, dnes 
už medzinárodné podujatie, ktoré sa zároveň bežalo ako súčasť Slovenskej bežeckej ligy 2006, IV. kolo 
Bežeckej ligy Považia 2006 a Beh olympijského dňa 2006 bolo vypísané pre štyri predškolské, osem žiackych, 
dve dorastenecké, dve juniorské a deväť seniorských kategórií, s dĺžkou tratí od 100 do 6 000 metrov. 
Pozoruhodné na celej akcii bola predovšetkým skutočnosť, že sa jej zúčastnil rekordný počet viac ako štvrť 
tisícky (!!!) pretekárov nielen z celého Slovenska, ale i  susednej Českej republiky. Na všetkých účastníkov 
podujatia, popri lukratívnych cenách pre najlepších – v hlavnej kategórií mužov bolo napríklad odmenených až 
desať pretekárov – čakalo aj tohto roku kvalitné servisné zázemie s tradične bohatým občerstvením 
a záverečným zlosovaním účastníckej tomboly s takmer šesťdesiatkou cien v osudí.  

Výsledným rozuzlením bežeckej drámy, rozohranej na 6 000 metrov dlhej trati s asfaltovým povrchom, 
vedúcej členitým územím obce bolo napokon zaslúžené víťazstvo Imra Magyara z Nových Zámkov, ktorý síce 
za traťovým rekordom Jána Križáka z minulého roka zaostal o šesť sekúnd, odvážnym a dravým nástupom 
v prvej polovici trate si však získal rozhodujúci náskok a svoju šancu o prvozápis do galérie lysanských víťazov 
už nepustil. „Samozrejme, víťazstvo ma veľmi teší, pretože po minuloročnom treťom mieste som aj tohto roku 
prišiel do Lysej s ambíciami zvíťaziť. Som rád, že sa mi to napokon podarilo. V Lysej sa schádza veľmi kvalitná 
konkurencia a také  víťazstvo teší vždy dvojnásobne ...“  vyznal sa po záverečnom slávnostnom ceremoniáli 
sympatický, navidomoči šťastný a spokojný Novozámočan. Medzi ženami upútala svojim výkonom najmä 
Púchovčanka v službách AK Spartak Dubnica n/V, Jana Zatlukalová, ktorá na polovičnej trati posunula hodnotu 
svojho minuloročného osobného maxima o 21 sekúnd (!!!) a stanovila tak platný ženský traťový rekord na 
hodnotu 10:28 min. 

Výsledkový servis: 
MŚ do 3 rokov - chlapci (100 m):     
1.Zlocha Lukáš Lysá p/M 28,68     
2.Janíček Tomáš Lysá p/M 29,01     
3.Zvonek Filip Dohňany 29,51     
MŠ do 3 rokov - dievčatá (100 m):   
1.Mrníková Anabela Lysá p/M 19,07     
2.Vrániková Nikola Lysá p/M 20,66     
3.Florišová Stela Považan Pruské 21,9     

MŠ do 6 rokov - chlapci (200 m):  
1.Zvonek Branko Dohňany      
2.Chodúr Martin Lysá p/M      
3.Ondrušek Marko Lysá p/M      
MŠ do 6 rokov - dievčatá (200 m):   
1.Bednáriková Romanka Lysá p/M      
2.Vraníková Šarlotka Lúky p/M      
3.Zlochová Dianka Lysá p/M      

Chlapci 1. a 2. ročníky ZŠ (300 m):  
1.Džuba Ondřej KVS Pozlovice,ČR 1:01,70     
2.Balun Jiří Hodonín, ČR 1:04,60     
3.Súdny Marcel Trenčín 1:11,65     

Dievčatá 1. a 2. ročník ZŠ (300 m):  
 1.Florišová Alžbeta Považan Pruské 1:08,55     
 2.Slánská Aneta Poteč,ČR 1:09,96     
 3.Panáčková Simona Lysá p/M 1:15,47     
Chlapci - prípravka - roč. nar. 1996-1995 (300 m):   
 1.Pšenka Lukáš BK Lysá p/M 0:54,48       



 2.Kapust MarekBK Lysá p/M 0:55,91    
 3.Jarina JurajMK Rajec 0:56,45     
Dievčatá - prípravka - roč. nar. 1996-1995 (300 m):       
 1.Holznerová Zuzana Valašské Klobúky, ČR 0:56,07     
 2.Hornáková Monika AK Dubnica 0:57,07     
 3.Cicháková Patrícia BK Lysá p/M 0:58,17     
Žiaci ml. - roč. nar. 1994-1993 (500 m):  
1.Matúščin Patrik Krivoklát 1:37,15     
2.Tichý Peter Slovtrial Kysucké N.M. 1:42,12     
3.Stopka Peter Púchov 1:54,12     
Žiačky ml. - roč. nar. 1994-1993 (500 m):  
1.Madajová Martina Raztočno 1:40,04     
2.Panáčková Dominika Lysá p/M 1:48,55     
3.Floreková Jana AK Dubnica n/V 1:50,98     
Žiaci st. - roč. nar. 1992-1991 (1 000 m):  
1.Bundala Dominik OŠG Trenčín 3:12,33     
2.Holzner Peter Valašské Klobouky,ČR 3:27,54     
3.Koplík Jerguš ŠK Dubnica n/V 3:29,54     
Žiačky st. - roč. nar. 1992-1991 (1 000 m): 
1.Bíla Lenka Spartak Dubnica n/V 3:28,43   
2.Černá Bibiana AK Bojničky 3:31,57     
3.Janíčková Adriana BK Lysá p/M 3:42,35     
Dorastenci - roč. nar. 1990-1989 (1 400 m)   
1.Jarina Jaroslav MK Rajec 4:57,12     
2.Brindza Martin Lysá p/M 5:06,66     
3.Zlocha Miroslav Lysá p/M 5:09,94     
Dorastenky - roč. nar. 1990-1989 (1 400 m): 
1.Bučková Denisa AK Spartak Dubnica 5:59,75     
2.Prajznerová Barbora AK Spartak Dubnica n/V 6:15,27     
3.Pekárová Martina Ráztočno 6:41,98     
Juniori - roč. nar. 1988-1987 (3 000 m): 
1.Mišutka Micha Sparta Považská Bystrica 09:56,28   
2.Janíček Róbert BK Lysá p/M 10:25,69     
3.Potapov Kiril A Sport Prievidza 10:28,15     
Juniorky - roč. nar. 1988-1987 (3 000 m):  
1.Csejteyová Zuzana AMK Nové Zámky 11:58,12     
2.Janíčková Adriana BK Lysá p/M 12:21,55     
3.Belokostolská Veronika AK Spartak Dubnica n/V 12:27,56     
Muži A - do 40 rokov (6 000 m):  
1.Magyar Imrich AMK Nové Zámky 18:21,84     
2.Moravec Jaroslav AŠK Grafobal Skalica 18:38,79     
3.Prokein Martin UMB Banská Bystrica 18:48,99     
Muži B - do 50 rokov (6 000 m):  
1.Klimeš Pavol SBK Kyjov,ČR 19:21,16     
2.Kadlec Peter Milotice 19:45,48     
3.Vlasatý Vladimír Ledrov Lednické Rovne 19:58,83     
Muži C - do 60 rokov (6 000 m):  
1.Haluza Marián AMK Nové Zámky 21:39,94     
2.Kováč Miroslav Trenčín 21:57,44     
3.Sobek Miroslav Matador Púchov 22:14,88     
Muži D - do 70 rokov (6 000 m):  
1.Bašista Vincent AK Spartak Dubnica n/V 22:42,49     
2.Rajec Pavol Jogging Dubnica n/V 23:56,03     
3.Lepiš Jaroslav MK AR Veľká Lomnica 25:33,30     
Muži E - nad 70 rokov (6 000 m): 
1.Paško Daniel Tatrakon Poprad 27:42,49     
2.Gaman Jaroslav Avanti Havířov 28:38,31     
3.Hajro Anton BK 2000 Kľačany 32:04,10     
Ženy A - do 35 rokov (3 000 m): 
1.Zatlukálová Jana AK Spartak Dubnica 10:28,57     



2.Mesiariková Vanda JM Demolec Bardejov 11:50,44     
3.Kleskeňová Jana Nové Zámky 12:10,67     
Ženy B - do 45 rokov (3 000 m): 
1.Klimešová Jana SBK Kyjov, ČR 12:26,10     
2.Kadlecová Alena BK Lysá p/M 12:32,94     
3.Bučková Alena AK Spartak Dubnica n/V 13:27,82     
Ženy C - nad 45 rokov (3 000 m):  
1.Budinská Eva OVI Poluvsie 12:29,39     
2.Kleinová Mária Baník Prievidza 16:04,18     
3.Letková Mária Dubnica nad Váhom 18:17,89     
Špeciálna kategória - futbalisti miestnej TJ (6 000 m):  
1.Kadlec Ľudovít Lysá p/M 23:54,59     
2.Drdák Ján Lysá p/M 23:57,12     
3.Zlocha Miroslav Lysá p/M 24:00,19     

(tch) 
 
 
 
 

Prečo v Lysej platí ešte ono známe – „S jedlom rastie chuť ...“ 
(Poznámka na margo jedného vydareného víkendového podujatia) 

 
Také početné, vyrovnané a kvalitné bežecké pole, aké sa tohto roku  zišlo na štarte XIII. ročníka Behu 

okolo Lysej, v regióne už veľmi populárneho a prestížneho podujatia, by funkcionári Slovenského atletického 
zväzu na svojich oficiálnych majstrovských súťažiach brali celkom určite všetkými desiatimi. Zdá sa, že 
investícia, ktorú lysanskí organizátori za uplynulých dvanásť rokov do podujatia trpezlivo vkladali, začína 
prinášať svoje ovocie. Vyrástlo z detských nohavíc, dávno prerástlo rámec rodného regiónu a rastie ďalej – do 
krásy, kvantity i kvality ...  

V súvislosti s investíciou som však nemyslel na finančnú stránku veci. Tá sa dnes v športovej brandži 
považuje za akúsi prirodzenú a samozrejmú, hoci sama osebe ešte nič neznamená. Nie je tým povestným zlatým 
kľúčikom, otvárajúcim klietku splnených túžob a prianí na požiadanie. Mal som na mysli skôr investíciu 
morálnej sily, športového entuziazmu a zdravého kolektívneho nadšenia, ktorého majú v Lysej pod Makytou na 
rozdávanie. Veď to, čo pre účastníkov podujatia dokáže pripraviť kolektív atletických nadšencov zoskupený 
okolo svojho organizačného šéfa, Róberta Janíčka, manažéra, trénera a ešte stále i aktívneho pretekára v jednej 
osobe si zaslúži plné absolutórium. Iba ten kto v živote nič neurobil a kto nikdy nepriložil ruku k spoločnému 
dielu môže mať sklony bagatelizovať. Určite však nie v Lysej. Tu všetci akoby stáli za jedným koncom povrazu 
a nebolo sa s kým preťahovať. Na rozdiel od väčších aglomerácii prevláda v tejto neveľkej, modernej, 
architektonicky veľmi čisto a štýlovo riešenej podhorskej obci duch spolupatričnosti a neskazeného 
lokálpatriotizmu. Príslušníci mnohých lysanských rodín, často široko rozvetvených a navzájom poprepájaných, 
v ktorých šport odjakživa patril k životnému štýlu celých generácií vedia, čo sa od nich očakáva. Vsadili na deti, 
na ich prosperitu a vsadili dobre. Práve okolo nich sa totiž v Lysej pod Makytou všetko točí, najmä v nich vidia 
svoju budúcnosť. A keď je myšlienka viac ako dobrá a snaha o sebarealizáciu číra a úprimná, bez akýchkoľvek 
vedľajších pohnútok a chúťok, nerobí problém strhnúť do stredobodu spoločenského diania ani všetkých tých 
ostatných – susedov, priateľov, mecenášov i sponzorov, starostu a Obecné zastupiteľstvo v neposlednom rade 
nevynímajúc!  

Poďakujme preto Lysanom za ich úprimnú priazeň, pozornosť a pohostinnosť a poprajme im, aby sa im 
atletiky nikdy neprejedlo. Aby ono známe – s jedlom rastie chuť – v ich obci ešte dlhé roky pretrvávalo a platilo. 
Nielen pre radosť a vnútorné potešenie ich samotných, ale i nás cezpoľných, ktorí tam vždy začiatkom leta, od 
roka k roku zavítame. Na spoločný úžitok náš a prospech celej slovenskej atletiky ... 

(tch) 
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