Běh kolem Paperáku 36. ročník
Tak uběhly měsíce, týdny, dny a přišel znovu začátek června, konkrétně neděle 2. 6. 2019. Den,
kdy se opět běžel Běh kolem Paperáku, již 36. ročník. První přípravy na běh v podstatě začali již
v lednu 2019 na výroční schůzi TJ Sokol Postupice z.s., kde byla přednesena zpráva z 35.
ročníku běhu a navrženy určité změny, např. přidat další trať pro náruživé běžce, která by měřila
cca 7 km. Očekával jsem nějakou diskuzi ohledně navržených změn, ale diskuze vyšla do
ztracena, bez valného výsledku. Změny se tedy v letošním ročníku běhu nekonaly. Doufám, že
přijdou v dalším roce. S přáteli, kteří mi pomáhají uspořádat běh, jsme určili termín běhu 2. 6.
2019. Termín se pomalu blížil a tak jsme začali shánět sponzory. Dalším úkolem bylo zajistit
propagaci. Vytisknout plakáty a rozvést je, vyvěsit poutače a aktualizovat termíny na internetu.
Bylo několik schůzí ohledně příprav, aby se předešlo chybám, které nás trápily loňský rok. Den
před závodem bylo vše připraveno.
V neděli 2. 6. 2019 v 8:00 začala registrace prvních závodníků. Počasí přálo a běžci se
dostavovali v hojném počtu. V 9:00 bylo přivítání běžců a v 9:10 již vybíhali nejmladší účastníci
na trať a po nich následovali další kategorie. Po odběhnutí kategorií, které měli trasy na hřišti,
následovali běžci, kteří již měli trasy mimo areál hřiště. Po skončení běhů, bylo vyhlášení. Ti
nejlepší dostali drobné ceny od našich sponzorů, které předala místostarostka obce Postupice
Jana Jíšová a předseda TJ Sokol Postupice z.s. Jaroslav Zvíhal. Doufám, že nejlepší cenou pro
všechny byla radost z pohybu a ze setkání s přáteli. 36. ročníku Běhu kolem Paperáku se
účastnilo 69 dětí a mládeže a 30 dospělých tj. celkem 99 účastníků, což je nárůst o jednu třetinu
oproti loňskému ročníku. Laťka je nasazena vysoko a doufám, že příští rok překonáme hranici
100 běžců.
Výsledky najdete na Facebooku „běhkolempaperáku“. Chtěl bych poděkovat sponzorům a to
obci Postupice, firmě Tůma trans, Raiffeisenbank (Jiří Reissig), Alpla Petrovice,Wrigley-Mars
Poříčí n/S Čez, MasterCard (Jan Zahradníček), Canon (Jiří Malý), odborovému svazu ECHO
(Petr Bervida), Kemper (Jana Tomisová), S.T.O.fasádní barvy (Michal Půta), ČD travel servis
(Blanka Jíšová) a firmě Radeton. Závod nám fotografoval pan Maršíček a musím také
vyzdvihnout perfektně připravené hřiště od Ladislava Pěkného. Bez dobrovolníků, kteří obětují
svůj volný čas, by to nešlo. (Hanka Bervidová, Martina Tůmová, Štěpánka Tůmová, Anička
Půtová, Blanka Jíšová, Radka Marešová, Iva Pauleová, Jana Tomisová, Jana Jíšová, Petra
Tůmová, Ladislav Pěkný, Jiří Malý, Josef Tůma, Michal Marčan, Lukáš Tůma, Josef Řezníček st.,
Petr Bervida, Lubomír Buršík).
Doufám, že o našem závodě řeknete svým známým, aby účast v dalším ročníku byla co nejvyšší.

Za pořadatele
Bervida Petr

