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Kácovský běh
8. ročník, 30. 8. 2014

Osmý ročník Kácovského běhu 
byl po několika přecházejících 
deštivých dnech obdarován nád-
herným slunečným počasím, kte-
ré jen chvilkově přerušila krátká 
přeprška při ceremonii vyhlašová-
ní výsledků. 

V letošním osmém ročníku jsme 
zaznamenali dosud největší účast 
závodníků jak v hlavním závodě, tak 
v lidovém běhu a dokonce i v závo-
dě dětí. V hlavním závodě běželo do-
sud nejvíce žen (17), všichni zaregis-
trovaní běžci hlavní závod dokončili, 
ačkoliv trať byla pod kácovskými Stí-
nadly podmáčená a v několika les-
ních úsecích s přítomností kluzkých 
kořenů a místy i ranní mlhy.

Vítězem kategorie mužů Hlavního 
závodu se z 81 zúčastněných stal An-
tonín Rektor s časem 1:16:22, v ka-

tegorii žen se na prvním místě umís-
tila Markéta Hospodarzová s časem 
1:35:38. 

Do Lidového běhu se přihlásilo 
19 závodníků, jeden přihlášený zá-
vodník na start nedorazil. Vítězem se 
stal Pavel Hošek (11:40).

V Dětském běhu jsme přivítali 
63 nadšených závodníků. V jednotli-
vých kategoriích si cenné trofeje za 
vítězství odnesli Tomáš Kozler, Ma-
těj Svoboda, Alexandr Šimek, Ondra 
Dubják. 

Dosažené výkony všech závodníků 
můžete sledovat ve výsledkové listi-
ně na www.kacovskybeh.cz.

Všem závodníkům velmi děkujeme 
za účast a gratulujeme k vynikajícím 
sportovním výkonům. Děkujeme 
partnerům Kácovského běhu a všem, 
kteří nám s organizací akce pomáhali 
a podpořili nás. Těším se za rok ve 
zdraví nashledanou na 9. ročníku Ká-
covského běhu.

Veteran Rally Kácov

Poslední prázdninová sobota pa-
třila v Kácově několika zajímavým 
akcím. Významným a dobře slyši-
telným i viditelným byl již patnáctý 
ročník přehlídky a závodu historic-
kých vozidel. 

Posázavskou Veteran Rally pořádá 
Posázavský klub historických vozidel 
z Ondřejova. Své nablýskané miláčky 
představilo na kácovském náměs-
tí více než 30 nadšenců. Na vlastní 
závod směrem na Ledeč se však vy-
dalo jen 21 z nich, aby cestou plnili 
dovednostní a znalostní úkoly a najeli 
110 km. 

Cíl byl opět v Kácově na náměstí. 
V konkurenci podobných závodů se 
klubu stále daří skvělý závod udržet 
a rádi jej u nás hostíme.




