
 
 

Úvaha k 78-narozeninám nestora ústeckých atletů a  seniorského nadšence  
Vency Panochy 
 
    Začnu trochu zeširoka, ale myslím si,  že stojí za to se v dnešním uspěchaném 
světě zamyslet nad sebou, naší seniorskou českou partou a situací ve sportu v 
ČR obecně... 
 
1) k Vaškovi - všichni ho znáte, jeho nadšení pro atletiku je obdivuhodné a nebýt 
jeho asi bych velice pravděpodobně již dávno já sám nepokračoval… 
 
A zde se hodí jedna krátká story: 
Kdysi po sestupu družstva mužů Ústí n/L "A" z  ligy nikdo nechtěl dělat 
vedoucího v krajském přeboru. Já dělal vedoucího Béčka, no tak jsem to vzal. 
Protože  jsem si řekl: "seš již starý pardál, plácáš se v dálce kolem těch 620 a 
těch pár bodů Ti nestojí za zranění" - problémy s lýtky. Tak jsem se stal jen 
„úředníkem“ (sestava, kartičky, body, zpravodaj, účtování, závěrečná zpráva  
atp,..). Při jednom "kole"  ve Varnsdorfu jsem byl pěkně dohřátý. Bez omluvy se 
mi nedostavilo pár mladíků, někteří dokonce z mé tréninkové skupiny a fůra bodů 
"v čudu" a tím i naděje na postup do ligy.….. Zato Vašek byl jako vždy spolehlivý 
a ochotný "jít" všechny možné disciplíny jen, aby pomohl mančaftu. Což je 
ostatně jeho, můj i Dana Zlatníka přístup doteď,  kdy máme k KP ústeckého kraje 
svoje Béčko AC ÚL. A když jsem tam tak "rozzuřen na nejvyšší míru" v tom 
Varsdorfu pobíhal Vašek mi povídá: "Co blbneš, ještě dostaneš infarkt, s těma 
mladejma stejně nic nesvedeš". "Dej se k nám veteránům" .. no tak to mne chytlo   
a drží zatím doteď…. 
 
2) 21.3.11 jsem byl na vyhlašování Sportovců ústeckého kraje v městském 
divadle. Letos se nikdo z atletů v kategorii Masters neprosadil... (loni vyhrál Ivo 
Řezáč, předloni Saša Adlerová, letos nějaký neznámý kanoista...).  Předloni 
vyhrál Venca tuto kategorii v Okresním ÚL měřítku. 
    Líbil se mi hlasatel, který při vyhlašování „naši kategorie“ zavrhnul výraz 
"veterán" a přidržel se mezinárodního "Masters",  protože normální lidé za tím 
vidí buď auto, nebo člověka těsně přes smrti ....a ne, jak uváděl hlasatel, 
sportovce, který se snaží dle svých možností pokračovat ve svém či jiném sportu 
a je vzorem pro mládež. Já osobně raději v článcích pro tisk používám název 
"senior" - ten je již srozumitelnější a ne tak pejorativní… 
    V závěru vystoupil předseda krajského ČSTV Mgr. Kubec, který uvedl, že v 
souvislosti se současnými problémy Sazky dotuje stát sport v ČR cca 250 
Kč/osobu. V Evropě je za námi již jen Bulharsko a Malta ... já se jen pousmál - 
nejenom, že nám nikdo nic nedá, ale já ani další členové béčka již dávno  např. 
nežádáme oddíl AC o cestovné na závody např. do Bíliny, ještě by se nám 
vysmáli….  
 
3) Dále bych se mohl rozepisovat o tom, jak nás někteří mladí začínající atleti 
pod vlivem celkového pohledu současné společnosti na důchodce podceňují, a 
zesměšňují. Někteří staří unavení bývalí atleti, kteří již dávno pověsili tretry na 
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hřebíček se do nás s Vaškem „navážejí“ na  webu AC ÚL www.atletikaul.com, 
kde navíc vystupují anonymně. Takže letos jsem se rozhodl již na tento web nic 
nedávat... více by Vám řekl jistě Vašek... 
 
 
   Takže Vašku Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, energie máš „na  
rozdávání“. Možná časem pochopí i Ti mladíci Tvoji ideu celoživotního 
„atletění", jak ses jim snažil sdělit na minulé „výročce“ AC ÚL ve svém 
vynikajícím diskusním vystoupení. 
 
   Prostě zřejmě platí otřelé: „zkušenosti nelze předávat neslyšícím“  a současní 
mladíci si  musí sami "natlouct hubu". Možná někdy v budoucnu, až jim bude 60, 
70, či 80 pochopí.. a řeknou:  „Ti Dědci - cvoci  měli pravdu“ ... 
 
Jarda Hovorka      22. března 2011, Ústí n. L. 
 

http://www.atletikaul.com/

