
Zamyšlení nad názory těch, kteří jak to vypadá, o atletice jen mluví. 
 
Když jsem si ve Veteránské atletice ve článku „Slovo úvodem“ přečetl, jaký má 
názor na veterány pan Karel Bláha, tak se vůbec nedivím tomu jak se na 
veterány dívají i jiní, kteří se točí kolem vrcholového sportu. 
Myslím si, (možná že nemám pravdu) ,že by si mohli sami vyzkoušet ne za 
podmínek, kdy jsou vrcholoví sportovci obletováni ( to jim nezávidím) ale za 
podmínek veteránských, jak by se připravovali a závodili za čest reprezentovat 
naši vlast. Ono je to způsobeni tím, že se výkony veteránů nejen doma, ale i na 
mezinárodním poli vysoce podceňují a znevažují. 
Proč se nebere v úvahu, že ve veteránských soutěžích závodí bývalí medailoví 
olympionici, světoví rekordmani z celého světa.To není laškování nějakých 
potrefených starých dědků a bab. Naše národní rekordy jsou v některých 
disciplinách i rekordy světovými a evropskými. Což je komické, že světový 
rekord v oštěpu v kategorii M 35 a 40 drží Honza Železný, nebo výkony Daňka, 
Šilhavé, Fibingerové jsou k smíchu?.Co dokázal pan Bláha a co je schopen 
dokázat dnes? Že pronáší takové závěry. Jsem zvědav, zda by v 75 letech 
dokázal v desetiboji výkon přes 8.000 bodů jako Pavel Tošnar! On totiž 
nepochopil, že se to dá dělat taky z lásky, se sebezapřením a za své! 
Kdyby se trochu blíže zajímal o to co je hnacím motorem a proč to veteráni 
dělají, tak by poznal, že sportováním i ve vyšším věku se utužuje zdraví a dává 
se příklad mladým, že se dá čas využívat taky jinak než u počítačů, hracích 
automatů a v hospodách kde v partách se naučí i závislosti na drogách. 
A ještě jednu věc bych mu chtěl sdělit. Mezi veterány neznám případy, že by 
někam jeli ( i když za své) 3x se proběhli po rozběžišti a pak prohlásili, že na to 
nebyli psychicky připraveni. Může se stát, že to nevyjde to beru, ale musím 
udělat vše pro to abych se alespoň pokusil skočit. Ve vrcholovém sportu je 
vůbec divný přístup k hodnocení výkonnosti. Proč musel Šebrle plnit limit na 
Peking když každý ví, že na to má kdykoliv se vzbudí a mohl se místo toho 
soustředit na vyléčení svých zranění. Vysoce si ho vážím nejen za dosažený 
výkon, ale za to, že bojoval až do konce.A hodnocení? Tak nějak ti odpovědní  
nějak pozapoměli vzít v úvahu, že bojoval nejen se soupeři, ale i se zraněním. 
Až budete hodnotit to, co dokážou Ti zatracování veteráni, tak budete mít i jiný 
přístup k tomu, když  někdo bojuje a nevzdává to. To je velký přínos veteránů 
„osobní příklad“. A až budete pane Bláho, zase hodnotit, tak se zamyslete sám 
nad sebou a pojďte si to rozdat i třeba v disciplině ve které jste závodil s těmi 
stejně starými veterány a budete se moc divit. Ve Švédsku porazil 90 letý 
sprinter i soupeře kterému bylo 75 let. Již je nejvyšší čas aby bylo veteránské 
hnutí u nás přejmenováno na MASTERS a pak snad jako jinde ve světě budete 
veterány hodnotit jinak. Ono Mistrovství světa nebo Evropy, kde je kolem 
10.000 účastníků z více jak 150 zemí není procházka růžovým sadem a o 
umístění v takové konkurenci se musí hodně perně bojovat a to bez poctivé 



přípravy nejde a i za tu musí veteráni platit, ze svého a není to málo. ( Posilovna 
ve fitku 60 Kč za 2 hodiny). 
Tak to jen na upřesnění. 
                                                                     Vašek Panocha AC Ústí nad Labem 


