
Drobné radosti z Aarhusu 
 
Radostné pocity ve mne vládly po zájezdu našeho sdružení na Mistrovství Evropy veteránů 
mimo dráhu (EVACNS 2009) a to po stránce sportovní, poznávací i kamarádské. Nic mi 
nebránilo podat sportovní výkon odpovídající mým současným schopnostem, poznal jsem 
novou zem, těšil se z kamarádského prostředí a z poznání nových tváří naší veteránské 
komunity. Spojuje nás nejen atletika a generační blízkost, ale i řada dalších zájmů. Takže se 
snad čtenáři nebudou na mne zlobit, když následující řádky nebudou přímo o atletice. Budou 
o malých radostech, s kterými jsem před zájezdem vůbec nepočítal A vezmu to podle 
abecedy: 
Akvavit je slavná dánská pálenka (alkohol 45 %, příchuť po kmínu), ta nejlepší prý je 
z Aalborgu. Kdysi mi tlouklo srdce pro gastronomii a já chtěl poznat všechny slavné pokrmy 
a nápoje. Akvavit mi dosud ve sbírce gastro-zážitků chyběl. V prodejně kempu, kde jsme 
bydleli, jsem jej zahlédl (dokonce ten z Aalborgu!), zakoupil a teprve doma ochutnal. Je to 
nápoj vyšší kvality než naše kmínka, která je pouze příliš sladkým likérem s obsahem 
alkoholu 30 %. 
Architektura je můj velice levný koníček. Stačí se jen dívat. V Aarhusu mne zaujala na svou 
dobu moderní budova městského divadla z let 1898-1900 a také bloky obytných domů s 
elegantními fasádami z tmavě červeného režného zdiva, pocházející z meziválečného období 
a nacházející se v prostoru mezi hlavním nádražím a bulvárem Marselis. Jestli se někdy 
v budoucnu do Aarhusu vrátíme, možná zde uvidíme opravdu světový architektonický skvost. 
Na pobřeží zde mají vyrůst bloky obytných domů ve tvaru ledovců. 
Dostihová dráha města Aarhusu je ukryta v lesoparkovém prostředí mezi hlavním 
stadionem, u něhož jsme běhali desítku, a otevřeným prostranstvím, kde se běhaly štafety. Na 
dostihy již dávno nechodím, ale nostalgie ve mne zůstává. Mohu-li poznat nové závodiště 
alespoň co se týče architektury a zasazení do krajiny, nenechám si takovou příležitost ujít. 
V Aarhusu se koná 40 dostihových dní ročně. Klusákům patří vnitřní ovál s širokou kvalitní 
klopenou dráhou. Cvalová dráha na vnějším oválu je relativně úzká a krátká.  
Kemp jsem zažil naposledy asi před pětadvaceti léty a tak mě ubytování v chatkách 
s kuchyňkami, vaření čaje a kafe, klábosení na verandě a celé to kempové hemžení docela 
káplo do noty a vyvolalo příjemné vzpomínky na dobu, kdy jsem byl podstatně mladší. 
Lehátkový autobus je, jak se zdá, docela vzácnost. Většina známých, kterým jsem o lůžkové 
úpravě autobusu vypravoval, byla překvapena, že něco takového existuje. Do Aarhusu i zpět 
do Prahy jsme přijeli svěží a to bylo dalším plusem tohoto zájezdu. 
Městský půlmaratón byl odstartován s časovým posuvem 15 minut po startu mistrovského 
půlmaratónu veteránů. Zúčastnilo se ho 289 běžců a běžkyň, z toho mladších 35-ti let bylo 
113. Obdivoval jsem vitalitu a veselost, s jakou především ti mladší probíhali cílem. Když 
k tomu přičtu spoustu kondičních běžců, které jsem v Aarhusu viděl v ulicích, na pobřeží i 
v lesoparku, došel jsem k názoru, že Dánové jsou sportovnější než my.  
Moře a počasí bylo velice příjemným překvapením zájezdu. Když jsme ve čtvrtek do 
Aarhusu přijeli, bylo chladno a větrno. Ale v pátek, tedy v den kdy se chodily a běhaly 
desítky, bylo krásně, teplo a bezvětří. A tak tomu bylo i v sobotu i v neděli. Oba tyto dny jsem 
využil k plavání v moři. Voda byla 15 stupňů, což mi vyhovovalo, neboť v jablonecké 
přehradě plavu zpravidla od dubna do října. Vzduch byl asi 25 stupňů, takže chvilky na pláži 
těsně po vynoření byly asi tím nejlepším dánským dárkem. 
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