
O halové sezóně 2009 
 

Z mých předchozích dvou příspěvků v rubrice „Názory“ je čtenáři zřejmé, že jsem 
ve veteránské atletice nováček a že objevuji to, co zkušený veterán má již dávno zažité. A tak 
tomu bylo i v halové sezóně 2009. 

Šel jsem do ní s předsevzetím co nejvíce si ji užít a vyzkoušet co nejvíce disciplin. 
To se mi také podařilo. Závodil jsem na všech šesti atletických středách v Jablonci nad Nisou, 
třikrát v Českém Brodě, jednou v Praze na Strahově, samozřejmě na našem halovém 
veteránském mistrovství v Jablonci a tamtéž i na halovém memoriálu Karla Líbala v běhu na 
3000 m.  

Na jabloneckých halových středách mi třikrát bylo trochu smutno, ale třikrát docela 
veselo. Smutno tehdy, když jsem byl jediný veterán na startovní listině a musel běžet 
s dorostenci, kteří mi utíkali „o parník“. Veseleji tehdy, když přijeli do Jablonce kamarádi z 
Prahy – Pepa Vonášek, Franta Doleček a Adrien Sehnal. Prostě „mezi svými“ se hned lépe 
závodí. Z tohoto pohledu byl ovšem nejlepší závod na 500 m v Praze na Strahově, kde nás 
běželo sedm veteránů v jednom běhu. Atmosféra strahovských veřejných závodů se mi velmi 
líbila a to včetně vůně párků a kávy v předsálí haly.  

Samostatnou kapitolou byly závody v Českém Brodě. Tamním pořadatelům patří dík 
za to, že s veterány programově počítají a ve výsledcích je uvádějí jako zvláštní kategorii. 
Závodí se v krátkých sprintech, krátkých překážkách, skoku vysokém a skoku dalekém. Kdo 
však neskáče flopem, ten je omezen na velice krátký, maximálně tříkrokový rozběh. Pokud se 
ovšem neumí rozebíhat obloukem, jako to umí Pepa Vonášek na své klasické nůžky. 
Atmosféra je zde velmi přátelská a poklidná. Celkem se zde závodilo sedmkrát a zpravidla 
startovalo pět až osm veteránů. 

 Závěrem vyslovuji velký dík všem pořadatelům halových závodů. Myslím, že 
alespoň u nás v Čechách je příležitostí k halovému závodění dostatek. My veteráni bychom je 
ale měli více využívat, abychom mohli vytvářet ryze veteránské běhy a svádět tak zajímavé a 
vyrovnané souboje. Těším se na letní sezónu, od které očekávám, že také přinese dostatek 
příležitostí k napínavému závodění a k podání regulérních výkonů do našich veteránských 
tabulek. 
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