
Moje skleničky 

Pořadatelé atletických závodů, včetně běhů mimo dráhu, to nemají lehké, když chtějí udělat 

startujícím a vítězům radost věcnými cenami, cenami v tombolách či suvenýrovými dárky. Každý 

závodník má jiný vkus a vyhovět všem asi nelze. Však také občas slyšíme nářky, kolik že těch triček a 

čepic už doma bez užitku leží atd. 

Raději vám povím, čím pořadatelé nejvíce potěšili mne. Vždy uvítám něco dobrého k snědku či k pití. 

Takže mne letos udělal radost výborný koláč ze Staropackého horského krosu, párky z tomboly na 

Vrchlabském krosu, uzené klobásy z krosu na hradě Pecka a láhev vínečka z Běhu na vrch Sokol u 

Malé Skály. Kros o posvícenský koláč ve Studenci u Jilemnice mi již několik let bohužel uniká, neboť 

termín vždy koliduje s lovosickým desetibojem ADAD. Hřeje mě ale vzpomínka na rok 2009, kdy jsem 

si studenecký koláč vezl domů. 

Z  toho, co k snědku a pití není, mám asi největší radost ze tří skleniček, které jsem získal jako 

suvenýrovou pozornost pořadatelů. Tou první je originální sklenice Novopackého pivovaru na malé 

pivo (0,3 l). Dostali ji všichni účastníci Mezinárodního běžeckého desetiboje v Nové Pace v roce 2010, 

jako součást kolekce s dvěma lahvemi Novopackého piva. Tahle sklenička se na mém stole střídá 

každý měsíc s originální sklenicí Budvaru (0,3 l), kterou byli obdarováni (vedle již zmíněných uzenin) 

účastníci Pecka krosu. A tou třetí je sklenička na whisky se znakem obce Bradlec u Mladé Boleslavi, 

kde se také běhá známý kros. 

Když z těch skleniček popíjím, vybavuje se mi jedinečná atmosféra čtyřdenního novopackého 

běžeckého zápolení v květnu roku 2010, atmosféra začínajícího léta v krásném okolí tajemného hradu 

Pecka a atmosféra již léta plného v pojizerské obci Bradlec, včetně pěkného koupání v lomovém 

jezírku nedaleko dějiště závodu. 

Tohle popíjení ze „sportovních“ skleniček má jednu výhodu. Připomínají mi, že jsem sportovec a 

s alkoholem, že proto musím být opatrný. Tedy nejvýše jedno pivečko denně. A nejvýše jednu 

sklenku whisky týdně, nejlépe po nějakém vydařeném závodě. 
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