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Tisková zpráva č. 181003 

Kde potkáte kapra s nohama? V Jankově na každoročním Šustově běhu. 

Školám v rámci votického MAPu se daří budovat regionální akce s dlouholetou tradicí. 

Votice, 3. října – Dalších dvacet účastníků přibylo na pátém ročníku Šustova běhu, který pořádá 

základní škola v Jankově. Letos běželo 146 běžců všech věkových kategorií po trati dlouhé 4 650 

metrů. Závod je vyvrcholením dlouhodobé snahy jankovské školy přivést k pohybu a běhání jak 

širokou veřejnost, tak děti.  Malé tréninky na Šustův běh se konaly a konají každé páteční 

odpoledne. 

Šustův běh se konal už po páté, vede okolím Jankova kolem rybníků Roháče, Hradu, Tobolky a 

Jarkovce, protože je pojmenován po místním rodáku a slavném rybníkáři Josefu Šustovi (1835-1914). 

Ten se proslavil především jako hospodář na třeboňském panství rodu Schwarzenbergů a jeho 

odborné práce patří dodnes mezi základní literaturu o chovu sladkovodních ryb. 

   

Počet příznivců závodu a účastníků postupně roste. Oproti loňskému roku, kdy na startu stálo 122 

běžkyň a běžců ve všech kategoriích, běželo letos 146 účastníků. Trať vedla letos i po nově 

vybudovaných cestách okolím Jankova, které umožnily vytyčit zajímavější okružní trasu běhu. Na 

přípravě závodu se podílí celý pedagogický sbor, hlavním hybatelem běžeckých a sportovních aktivit 

na škole v Jankově je učitelka matematiky Ondřejka Jarešová. Cílem její práce je přitáhnout k pohybu 

a běhání co největší část školních dětí. Rostoucí počet účastníků běhu i pravidelných tréninků 

ukazuje, že se je v této snaze úspěšná. 
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Viktor Liška, manažer MAP Votice, řekl: „Je škoda, že pravidla nové etapy práce Místních akčních 

plánů ve vzdělávání neumožňují podporovat podobné sportovní akce. Protože právě ty získají 

nejsnáze veřejný zájem a mohou upozornit na to, co žáci a učitelé dělají jak pro sebe, tak pro obec. 

Pro dlouhodobou spolupráci škol v regionu je klíčové, aby každá škola měla několik podobných akcí 

s delší tradicí, které se stanou součástí obecně známého kalendáře veřejných akcí. I proto by si 

podobné akce podporu ze strany státu zasloužily.“ 

Kontakty: 

Viktor Liška, manažer MAP Votice 
e-mail: viktor.liska@mikroregionvoticko.cz, mobil: 776 580 584 
 

Poznámky pro editory: 

 V případě zájmu o tyto či jiné fotografie v tiskové kvalitě kontaktujte tiskového mluvčího 

MAP Votice na adrese tomas.fertek@eduin.cz.   

 Výsledkovou listinu letošního ročníku Šustova běhu najdete ZDE, webové stránky ZŠ Jankov si 

můžete prohlédnout ZDE. 

 Autorkou loga Šustova běhu je učitelka výtvarné výchovy na ZŠ Jankov Jana Feřteková. 

 FB profil MAP Votice najdete ZDE. 

 Starší tiskové zprávy votického MAPu najdete ZDE.  

 Práce MAP Votice se účastní ZŠ a MŠ Votice, ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice, ZŠ a MŠ 

Olbramovice, ZŠ a MŠ Miličín, ZŠ a MŠ Jankov, ZŠ Smetanova Votice, ZUŠ Votice a 

MŠ Ratměřice. Kromě základních, mateřských a uměleckých škol v rámci MAP spolupracují i 

neformální vzdělávací instituce YMCA, Oříšek a Jazyková škola Votice. 
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