Podzimní víceboje
Mé plány účasti v podzimních vícebojích, spřádané během leteckého návratu z Lahti,
se splnily. Závodil jsem v Kolíně, Šumperku, Lovosicích a v Praze na Kotlářce. Všude mne
čekalo pěkné počasí, výborné závodní podmínky a velmi dobří organizátoři. Z každého místa
jsem si odvezl alespoň jeden osobní veteránský rekord a tak jsem těchto cest za atletikou
rozhodně nelitoval. A nyní podrobně:
Kolín, 23.8.2009, 74. ročník Prágrova memoriálu v klasickém pětiboji
Poprvé v životě závodím v Kolíně, městě s velkou atletickou tradicí. Stadiónek s 300m
drahou, břízkami na ploše uvnitř dráhy v půloblouku za cílem a vedlejší vrhačskou loukou
působí velmi přívětivě. Závod byl vypsán pro dospělé, veterány (celkem jich bylo deset ze
třinácti účastníků celkem) však ve volbě váhy nářadí nikdo neovlivňoval. Jirka Volný
z Opavy dokonce stihnul pětiboje dva - s dospělým i veteránským nářadím. Za pozornost jistě
stojí vysoký podíl veteránů ve startovním poli, a tedy i v částce vybrané na startovném.
Vstřícnost pořadatelů vůči veteránům se tedy doslova vyplácí.
Šumperk, 6.9.2009, 9.ročník Šumperského Šikuly pro veterány
Vypsáno je vždy sedm disciplin, startovat je možné nejvýše ve čtyřech, započítávají se
tři nejlepší výkony dle jednoletých koeficientů. Zřejmě optimální pravidla pro závodníky i
pořadatele. Závodí se ve veteránské pohodě a všichni se těší na přátelské posezení při
vyhlášení výsledků. To probíhá u stolů plných lákavého občerstvení (slané i sladké zákusky,
koláče, ovoce) a dobré kávy. Jsou to vzácné chvilky, kdy si můžeme poklábosit s přáteli, se
kterými se vidíme tak málo. Třeba jen jednou za rok v Šumperku na Šikulovi.
Lovosice, 19.-20.9.2009, 31. ročník desetiboje ADAD
Je to jedinečný koktejl recese, pikniku a regulérní atletiky. Akce s velkým kulturním
zázemím. Stadion zdobí nevážně pojatá plastika desetibojaře, při zahájení jsou čteny eseje a
rozdáván je umělecký, rovněž nevážně pojatý, desetibojařský kalendář. Cenami jsou
umělecky zdobené talíře. Večer po prvním dnu se koná seriózní hudební produkce
s písničkami S+Š, V+W atd. Při závěrečné patnáctistovce hraje v cílové rovince umírajícím
běžcům téměř do ouška světové šlágry houslista, který sám umřel na dálce na svalové zranění.
Akce se odehrává na stadionu, jaký asi u nás nemá obdoby. Kromě skokanských
sektorů a sektoru koulařského vyplňuje celou plochu uvnitř 400m tartanové dráhy lesopark,
tedy krásné vysoké stromy a jen přiměřeně udržovaný trávník. Ideální pro rozvinutí
karimatek, postavení stanu a odkrytí košů s jídlem. Řada rodinných příslušníků a přátel
závodníků zde takto tráví dobu soutěže. Za plotem teče Labe, na něm plují velké i malé
výletní lodě, na břehu sedí rybáři, v pozadí se rýsují pozoruhodné průmyslové stavby.
Scenérie seuratovsko - lhotákovské. Čte-li to filmař se smyslem pro civilizační poezii, má
námět na získání festivalové ceny v dokumentárním filmu. Kompars bude bohatý a zadarmo.
Letos zde hrálo 73 amatérů (atletických), z toho 31 veteránů. A k tomu již zmíněný divácký
doprovod.
Pro mne to bylo všechno nové a překvapující. Již tím, že tváří, které znám ze
zaběhnutých veteránských akcí, zde bylo poskrovnu. Zaregistroval jsem pouze Jardu
Hubáčka, Jirku Janoucha, Vaška Panochu a samozřejmě vždy dobře naladěnou libereckou
partu MASASSS. Můj závěr: Kdo chce poznat všechny krásy české atletiky, měl by do
Lovosic na ADAD zavítat.

Praha – Kotlářka, 3. 10.2009, MČR veteránů v klasickém pětiboji
Zdá se, že kotlářský šampionát si získává klientelu a buduje si tradici. Přispívá k tomu
pěkné prostředí, velmi dobrá organizace a pohodová atmosféra. A to i přesto, že nás letos
startovalo o jednoho méně než loni. Tedy třináct. Bohužel všechny tři borce z loňských
stupňů vítězů předem vyřadilo zranění. Dva z nich však na stadiónu nechyběli – Ferda Bort
působil jako rozhodčí a Pepa Vonášek se na nás přišel podívat a také nás povzbudit. Mezi
diváky byl i loni pátý Vašek Šejbl, který v ten samý den dopoledne vyhrál na Žofíně
seniorskou míli. A také Tonda Kabele, který rovněž absolvoval žofínský závod. Startovní
listina však neměla jen ztráty. Posily přijely z východních Čech – Jarda Hubáček a Štěpán
Michalovič. Nakonec zvítězil loni čtvrtý Karel Šebelka z Liberce, který předvedl vyrovnanou
kolekci vícebojařských výkonů, korunovanou výborným během na 1500m. Druhý byl Štěpán
Michalovič ze Žamberka a třetí zástupce nejmladší veteránské generace Pavel Skalický
z Prahy. Za zmínku možná stojí, že z třinácti účastníků bylo pět z liberecko-jablonecké
aglomerace. Z toho tři ze spolku MASASSS.
Pro úplnost nutno dodat, že veteránský mistrovský pětiboj probíhal v rámci
7. veřejných závodů PAS, takže veteráni nebyli na hřišti sami. Ještě závodili tři žáci, tři
dorostenci, dva muži a tři ženy. Tak nám snad ta atletika nevymře.
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