
Mistrovství ČR veteránů očima nastávajícího důchodce 
aneb „Reportáž psaná na tyči“ 

místo konání Jablonec nad Nisou, dne 18.2.2006, od 10.30 do 14.40 hod, zimního času 
 

Po několika letech absence na veteránských akcích z důvodu lenosti a předstíraných 
zdravotních potíží jsme se s bráchou Bohoušem ze Drevník (víska ve středních Čechách 
nedaleko Vltavy, nyní okr. Příbram dříve okr. Dobříš a ne na Slovensku jak se většina méně 
chápavých a  zeměpisu neznalých spoluobčanů mylně domnívá) rozhodli zúčastnit se 
veteránského halového mistrovství České Republiky v atletice v Jablonci. Naposledy 
jsem na „veteránské hale“ v Jablonci  startoval v kouli 16.3.2002 v kategorii M55. To jsem 
ještě vrhal 6 kg koulí. Tentokrát to již vzhledem k věku  (M60) bylo snazší, protože koule 
vážila jen 5 kg a to mě silně lákalo. Dalším zajímavým faktem byl samotný den konání XVI. 
šampionátu ČR a to 18.2.06 tedy přesně den, kdy jsem dle rozhodnutí vlády naší samostatné 
republiky „dozrál“ do starobního důchodového věku. Pro mojí věkovou kategorii, 
narozenou ještě v pohnutých  válečných létech minulého století (1944),  byl odchod do 
důchodu stanoven na 61 a 1/2 roku věku pracujícího občana. Tento údaj uvádím jako 
zajímavou informaci z hlediska celkového vzdělání našich mladých spoluobčanů, i když je to 
asi nyní příliš nezajímá, protože jejich odchod do starobního důchodu je tak daleko a 
z hlediska letopočtu tak vysoko, že by to určitě do té doby zapomněli, nemluvě o tom, že  po 
letošních červnových volbách se jistě dočkají zaslouženého prodloužení, „aby si tý arbeit 
pořádně užili“. 

Po této filosofické úvaze se chci zase vrátit k původnímu tématu tj. k atletice. Při 
debatě v restauraci “Na Rudce“ dne 10.2.06 kolem 21 hodiny přišly „na přetřes“ atletické 
výkony. Já jsem se  po 1. pivu neprozřetelně začal chlubit, že jsem kdysi (1.11.1970) skočil o 
tyči 350 cm. „Slovo dalo slovo“ a moji volejbaloví kamarádi a kamarádka Hanka začali 
pochybovat o tom, že se při své nynější váze a konstrukci ještě odlepím od země a vznesu do 
vzduchu, byť za pomoci tyče. Podle nich mi ta tyč spíše přitíží než pomůže. Dále pak 
pokračovali v obvyklých doporučeních, abych si vzal pořádně dlouhou tyč, když její délka 
není omezená atletickými regulemi atd.  V té chvíli jsem si v pivním opojení vzpomněl, že 
lítat o tyči  bylo přece kdysi tak snadné a že v rámci výše uvedeného, pro mne významného 
dne, tj. odchodu do starobního důchodu, bych mohl zkusit nějakou adrenalinovou disciplinu a 
„vznést se do výšin“ a ne jen „zbaběle“ zůstat při zemi a metat koulí, často ještě bez rozběhu 
tj. z místa, abych si náhodou ještě něco nenamoh. Bráchovi jsem hned druhý den volal do 
Drevník, že na MČR veteránů v Jablonci „jdeme tyč“ a že ihned rozšiřuji původní předběžnou 
přihlášku. Brácha okamžitě souhlasil akorát mi sdělil, že ještě nikdy v životě nedržel v ruce 
závodní tyč a ptal se mě :“kde ji Jardo seženeš?“. Odvětil jsem „nedělej si starosti, vše bude 
OK“ a zavolal neprodleně Vaškovi Panochovi, patronovi ústeckých atletických veteránů. Ten 
mi poradil, abych se obrátil na  kamaráda Tondu Hadingera, bývalého vynikajícího tyčkaře a 
hlavně, abych ho nezapomněl od něho pozdravovat. On, že nemůže bohužel kvůli chřipce jet 
do Jablonce. Tím padla poslední zábrana a totiž, že by nás oba mohl Venca ve svých 73 létech 
ještě porazit a ostuda by byla na světě.  Teď již jen zbývala drobnost, a to  sdělit dobrovolně 
rozsah plánovaných disciplin ženě Jitce, protože by se před odjezdem do Jablonce stejně na to 
ptala. Starostlivá žena Jitka  po dotazu: „Co v tom Jablonci vy dva blázni  budete dělat?“ a po 
odpovědi, že budeme také kromě jiných disciplin „skákat o tyči“ se chytala za hlavu a 
důrazně mi sdělila, že „ona mě rozhodně na invalidním vozíku, až si srazím vaz, vozit 
nebude“ – to ať si laskavě ještě předtím než odjedu do Jablonce seženu někoho jiného“.  Její 
radu jsem si vzal k srdci a přemýšlel jsem, koho bych asi teď tak narychlo mohl sehnat a kde 
bych ho měl shánět. Vzhledem k tomu, že mě  napadaly  z hlediska dlouholetého manželství 
jen nepřípustné nápady, soustředil jsem se raději na představu, jak se budu vznášet nad laťkou 
položenou na stojanech v nejméně  dvoumetrové výší a jestli bych ještě nestih ve vzduchu 
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zamávat přihlížejícím kamarádům seniorům a hlavně kamarádkám seniorkám Marice a 
Slávině příp. některým dalším. Pak mě to ale zase pustilo, protože na takový akrobatický 
výkon v mém věku, když jsem naposledy držel závodní tyč v ruce při tradičním desetiboji 
v Houštce dne 1.11.1970, rozhodně nemám. To se to tehdá vznášelo v tretrách zn. Botas  na 
pevné ocelové tyči zn. n.p. SONP Kladno do 3 a ½ m výšky, když jsem byl nejméně o 10 kg 
lehčí,  několikanásobně rychlejší a trefa do tyčkařského „šuplíku“ i při té daleko vyšší 
rychlosti byla nejméně o řád přesnější než teď. 

Vzhledem k nedostatku času a tlaku prozatímního redaktora našeho závodního 
Spolkového časopisu „My & Spol.“ Zdeňka R., odevzdat tuto „essej“ do 12 hodin 
středoevropského zimního času, „to nyní musím vzít hákem“, páč je právě pověstných a často 
tragických „za 5min 12náct“ –  slovy: „za pět minut dvanáct“.  

Do Jablonce jsme s bráchou Bohoušem 18.2.06 dorazili na poslední chvíli  asi 0,5 
hodiny před zahájením tyče. Vzhledem ke stavu silnic v okolí Jablonce a Liberce jsem to 
považoval za zázrak – cesta z Ústí n.L. nám trvala cca 2 hoďky. Obvyklé procedury 
s přihlášením veterána(ů) ke startu na MČR v hale, zaplacení příspěvků za bráchu, který 
několik let ignoroval výzvy k poukázání směšného poplatku ve výši 130 Kč/rok/osobu na 
„veteránské konto“, jsem se zhostil poměrně rychle, zatímco brácha zoufale hledal  místo na 
parkovišti plném veteránských aut a stavebních strojů odklízejících sníh pro „pány fotbalisty“. 
Po  krátké chvíli a několika dobře cílených dotazech jsem konečně našel i Tondu Hadingera. 
Dělal rozhodčího u skoku o tyči a zároveň instruktora pro bezpečné zacházení s jím vybrané 
umělohmotné tyče a to úplně dobrovolně, aby se amatérští tyčkaři v sektoru nezranili či přímo 
nezabili.  Během krátké instruktáže se ochotně věnoval především mému bratrovi, kterému 
nebylo pořád jasné, jak uchopit tyč, když je pravák a zároveň se chce odrážet pravou  nohou. 
Nakonec ho rázně odbyl radou „skákej jak umíš, představ si např. že je ta tyč hokejka a 
nezdržuj ostatní, máme pro Vás jen jednu tyč a další „do placu“ nedám“, uvidíme jak to 
dopadne. Náhle, těsně před zahájením soutěže, se objevil nepříjemný soupeř v kulichu 
jménem Pavel Rudolf z Liberce. Doteď pořádně nevím, které jméno je u Rudolfa nebo Pavla 
křestní a které příjmení, zda-li  to podle počtu obsazených disciplin na MČR nejsou dva 
závodníci – nakonec jsem se na přímý dotaz od Pavla Rudolfa (Rudolfa Pavla) dozvěděl, že 
jeho závodní dvojče jménem Pepík Svoboda dal zbaběle přednost „melouchu“ a příslušnému 
„obulusu“, před MČR v hale. Z toho pak logicky vyplývá, že je to jen jedna osoba a pokud 
jsou dva tak startuje i Pepík S. Moje předtucha o „nepříjemném soupeři“ se nakonec potvrdila 
v plném rozsahu - Pavel (Rudolf) mě v konečném pořadí odsunul na nepopulární 4. místo 
(„bramborová“ medaile) v celkovém hodnocení skokanů o tyči, když záhadným „zádovým“ 
stylem překonal mé vysněné dva metry, zatímco já jsem skončil na mizerných 180 cm tj. na 
stejné výšce kterou zdolal vítěz výšky mladík  Dalecký ze Slatiňan (r. naroz. 1961), ale bez 
tyče. Na druhou stranu ale mohu být rád, že jsem si nezlomil vaz, jenom namohl tříslo na 
pravé noze a natáhl stehenní sval na levé noze. Přes veškerou snahu jsem se ale nad laťku ve 
výši 200 cm v závodě nevznesl, i když ruce mi „šly“ dobře, ale nohy jsem již pro silnou 
bodavou bolest v pravém třísle a tahavou bolest v levém stehenním svalu nedokázal zvednout.  
Navíc jsem zjistil, že bez rozběhu a prakticky z místa se o  tyči skáče špatně, i když jsem 
kdysi při tréninku s partou z Bohemky viděl v pražské hale na Strahově, že kamarádi skákali 
z místa přes laťku do výšky a ani k tomu nepotřebovali tyč. Po 2 neplatných pokusech na 2 m 
jsem třetí vzdal, resp. si ho nechal „na příště“.  

Teď nepatrně odbočím, abych si oddych, protože jsem právě ťuknul na ENTER a 
soubor veteran_1.doc doporučeně „odfrčel“ do redakce závodního časopisu. Doufám, že za 
chvíli se mi na PC obrazovce monitoru objeví hláška o doručení souboru. Pro jistotu zavolám 
ještě Zdeňkovi R. telefonem dle zásady „důvěřuj, ale prověřuj“. Ano, vážení přátelé veteráni,  
vše je v pořádku, soubor veter… již přistál na určeném místě dle adresáře. To jsem si ale 
oddych, že již nejsem v časovém stresu a mohu svoji „essej“ rozšířit dle libosti.   
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Po závodech mi brácha s kamennou tváří těsně po doběhu na 60m tvrdil, že jsem při 
rozcvičování se zapůjčenou tyčí lítal nejméně 2,50 m vysoko a divil se proč jsem se tolik 
honil, když on si to zkusil 2x a dost. Abych mu pokazil radost z vítězství nade mnou, řekl 
jsem mu, že jsem si již po pátém rozcvičovacím pokusu natáhl tříslo, ale schválně jsem mlčel, 
aby nic nepoznal a ve skrytu duše jsem doufal, že se svým „vesnickým“ stylem, nad nímž i 
odborník Tonda kroutil hlavou, skočí míň než já. 

Poučení pro příště:  moc se nerozcvičovat a „jít přímo na věc“. Z bezpečnostních 
důvodů si ale vzít hokejovou přílbu, abych neskončil jako brácha – který sice „dal“ 2 metry 
ale po úderu laťkou měl pěknou bouli na hlavě, nemluvě o nataženém svalu v levém rameni, 
protože se moc křečovitě držel tyče páč měl strach, aby nespad zpět do šuplíku a nepřivodil si 
nějaké zranění. Další pokračováni o veteránském sportu snad někdy příště. 

 
Zleva: Jarda Hovorka,Bohouš Hovorka,Pavel Rudolf a Tonda Hadinger 

Dodatek: 
Po skončení tyče a „rozchození“ třísla jsem se raději věnoval focení kamarádů 

veteránů a obdivování stylu některých seniorek mladších ročníků. Sám jsem se prohlásil za 
„oficiálního“ fotografa šampionátu a nafotil kolem 100 snímků, pochopitelně hlavně čelních 
představitelů našeho českého veteránského atletického sportu – které „co nevidět“ zašlu 
Petrovi Gybasovi k výběru pro náš veteránský WEB. Doufám, že moje CéDé dojde v pořádku 
a rychle na Petrovu otrokovickou adresu.  

Vše nakonec, jako v pohádce, šťastně dopadlo - Pavlovi Rudolfovi, bez ohledu jestli 
jsou to dva borci a nebo jenom jeden a ten samý, jsem to „natřel“ v kouli o cca 0,5 m a tak 
srovnal sobotní skóre z MČR na 1:1 . Druhý den v neděli 19.2.06 - „první důchodový“- jsem 
si naplánoval odpočinek „v leže“a sledování Olympiády na TV obrazovce. Když jsem ale při 
nákupu v Kauflandu objevil krásný reprezentační český bílý hokejový dres velikosti XL 
s výsostným znakem naší samostatné Republiky na prsou a nápisem „CZECH“ na zadku, tak 
jsem neodolal a „třísla netřísla“  hned po obědě jsem se vydal naší rodinnou Feldou z Ústí nad 
Labem na zimní stadion v Povrlech, abych ukázal „omladině“ jak „stará“ garda válí hokej. Po 
jednom pádu na zadek  a pětiminutovém trestu za naražení nepozorného mladíka s pukem  na 
mantinel (samozřejmě v „zápalu boje“) jsem to chtěl „zabalit“ a vyhřívat se v únorových 
slunečních paprscích a klábosit s jedním o 5 dnů starším důchodcem, který měl již také hokeje 
plné zuby a nohy, o blbostech. Nakonec jsem match sportovně  a v duchu „fair play“ dohrál a 
došoural se po vyfocení v nové dresu do Feldy a odjel zpět do Vinařské 16, 400 01 ÚL. Po 
cestě jsem jen meditoval nad tím jestli si po zasloužené koupeli natřu unavené nohy starou 
prošlou EMSPONPOU, nebo zatím „neprošlou“ nechtíkovou měsíčkovou Indulonou a třísla 
„Veragelem“ nebo jiným gelem a bylo mi fajn.  
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Oficielní výsledky ústeckých n.L. atletů na XVI. MČR v hale – Jablonec n.N., 18.2.2006  
(ohne sranda jak by řekli latiníci příp. jen s částečnou legrací) 
 
Ing. Jaroslav Hovorka (kategorie M 60, 61 + přesně 1/2 let stár), USK VŠEM Ústí n.L. 
(bez trenéra – radí si sám, hledá sponzora – od zítřka správa soc. zabezpečení) 
 
koule (5 kg): 21. 9,48 m (13,14) – 32 soutěžících  -  !chyba ve výsledcích! – správně má být 
9,69 m (ze zápisu opsán poslední pokus, předposlední byl ale  delší) – urgováno u ředitele 
závodu  Ing. Procházky  
tyč: 4. 180 cm (277) – 5 soutěžících 
 
 
Bohumil Hovorka (kategorie M 50, 53 let stár), Povltavan Drevníky 
( vysvětlivka: Povltavan Dr….je krycí název kvůli sponzorům, ve skutečnosti odchovanec 
Spartaku ÚL, nyní  USK VŠEM Ústí n.L. – trenér J. Hovorka) 
 
60m: 7. 8,46 s (7,42) – 27 soutěžících 
dálka : 7. 467 cm (627) – 19 soutěžících 
 koule (6 kg): 27. 9,35 m (11,95) – 32 soutěžících  
 tyč: 5. 200 cm (275) – 5 soutěžících  
 
 
Ing. Jaroslav Ptáčník (kategorie M50, 51 let stár), USK VŠEM Ústí n.L. 
(jako trenéra udává A. Lesnika, dle mých informací se sponzoruje sám jako 99% veteránů) 
60m:  14. 8.71 s (7,74) – 27 soutěžících 
60m př.: 11,16 s (9,71) – výška přek. 91,4 cm – 8 soutěžících 
koule (6 kg), 10,22 m (12,50) – 32 soutěžících 
 
poznámka: nestor ústeckých atletických veteránů Vašek Panocha (r. narození 1933, tj. letos  
v březnu bude 73 let stár) – držitel mnoha veteránských rekordů (v případě zájmu volejte tč. 
472774701) se tentokrát kvůli chřipce omluvil  - plánoval start jako obvykle v několika 
disciplinách, ale chřipka ho skolila, takže přeji brzké uzdravení 
 
vysvětlení pro „neznalce“ hodnocení výkonů veteránů v atletice (vznosně řečeno seniorů, 
jinak starců a stařen různého věku od 35 let výše) 

- první údaj: skutečně změřený výkon veterána 
- druhý údaj v závorce:  výkon po přepočtu dle tabulek zohledňující věk – tj. jako kdyby 

veterána omladili a výkon je pak možno srovnávat s profesionálními resp. mladými 
zdravými atlety  

 
 
Ing. Jaroslav Hovorka 
znovuzrozený veterán senior, 
čerstvý starobní důchodce,  
dříve: nickname: „žery- mlčoch – alias: podpantoflák“ 
 
 
Ústí n.L. 
19.2.2006 
 
veteran_1.DOC 
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