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Kapitola 1.  

MČR VETERÁNŮ – OLOMOUC  

 Tak se nám zas přiblížilo léto a s ním i zajímavé akce pro veterány. Jedním z velkých závodů je tradičně 
mistrovství republiky. A protože stejně jako loni byl i letos domácí šampionát zároveň nominačním závodem pro 
mezistátní utkání, nechtěla jsem nic ponechat náhodě a rozhodla se, že do Olomouce tyč dopravím a udělám vše pro 
to, abych se na mezistátko nominovala. 
 Ale pěkně od začátku. Nejprve výběr disciplín. Já jasně tyč, trojskok a původně dálku jsem v poslední chvíli 
změnila na výšku. Milan samozřejmě chůzi, a po kratším váhání výšku. Alena Bouchnerová měla také jasno – vrhy, 
konkrétně disk, kladivo a břemeno. Monika zvažovala, zda vůbec pojede a nakonec zvolila oštěp, 200 a 400m. Jak 
dobře udělala, že se pro účast rozhodla, to by jí asi ani ve snu nenapadlo. 
 Ale dál. Nejprve jsme den před závodem (v pátek) museli dojet do místa konání. Kolem půl čtvrté jsme se 
sešli na stadionu u skladu a naložili náčiní. Ála si pořídila na disk a kladivo úžasnou kabelku, která měla jen drobnou 
vadu. Čouhal z ní drát od kladiva. Pátek odpoledne není nejvhodnější čas na cestování, zvlášť když je letní počasí a 
Mladá Boleslav zacpaná auty. Ála hned zkraje vybalila tablet a navigovala řidičku Moniku tak skvěle, že si vysloužila 
přezdívku „Buzolka“. V dobré náladě a s Buzolkou  při ruce jsme polykali kilometry jako po másle. Tedy až za 
Boleslaví, ale s tím jsme počítali. Cesta šla až moc hladce a Buzolka neměla moc práce, tak se kochala. Copak o to, ať 
se kochá, když může, ale ona stále něco ukazovala Monice, kterou tak rušila od řízení. Nic by se nedělo, Monika se 
rušit nedala, ale to by nesměla Buzolka sedět v jednom autě s dvěma pedagogy. Když jsme pak téměř v závěru cesty 
dvakrát na silnici točili kolečko, protože nás Buzolka špatně navedla na odbočení, muselo být její počínání 
odměněno. Za první pololetí (cesta tam) si Buzolka odnesla trojku (co chyba, to stupeň dolů a bez diskuzí) a důtku 
řidiče za soustavné vyrušování.  
Důtku pak v den závodu hravě smázla obarveným časákem. Každý z nás měl svou barvičkou vyznačené svoje 
disciplíny. Buzolka myslela opravdu na všechno – Monika měla zelenou (podle Strany zelených). I výběr ubytování 
zvládla Buzolka na výbornou. Přestože jsme byli ubytováni v patře, hravě jsem dostala tyč na pokoj. Vešla se přesně 
jak na schodiště, tak do pokoje. 
 Ráno nás vítalo na stadionu sluníčko a teplé letní počasí vydrželo po celý den. Asi proto, že jsme se cestou tak 
nasmáli, nastupovali jsme všichni k první disciplíně uvolněně a mimořádně se nám dařilo. Nejprve si Ála Buzolka dala 
osobáček  i oddíláček  8,73 (přepočet 10,02) v břemenu. Přibližně ve stejnou dobu jsem se po zdolání 173 cm v tyči 
(přepočet 216) hrabala po čtyřech z doskočiště opakujíc: mám oddílák, mám oddílák. A samozřejmě i osobák a také 
nároďák, neboť i ten jsem držela v kategorii pětačtyřicátnic já. Navíc jsem skončila druhá a nominovala se tak na 
mezistátko, které bude 24. 8. ve Slovinské Ptuji.  Vítězka skočila o třicet centimetrů více, ale protože je mladší, její 
přepočet činí 230, takže mi „naložila“ jen čtrnáct centimetrů. Vítězství si zasloužila a doufám, že také přijme 
nominaci na mezistátko a že soupeřky zdoláme už jen tím, že budeme dvě. Milan pak zašel jeden ze svých lepších 
časů na pětce chůze – 31:14,5 (26:24,14) a nakonec se dostala ke slovu i Monika na čtvrtce. V dramatickém finiši 
uhájila druhé místo před Slávkou Ročňákovou. Ovšem protože je Slávka o mnoho starší než Monika, v přepočtu 
Monču porazila. Ale ani vysoký koeficient nepomohl jednasedmdesátileté Vlastě Zlatníkové a Monika brala svou 
první bronzovou veteránskou republikovou medaili. Bohužel jsme všichni čtyři vystříleli svou formu v prvních 
disciplínách, takže už jsme další výrazné úspěchy nepřidali. Navíc jsem se na svém oblíbeném trojskoku neskutečně 
nadřela, abych vydolovala aspoň 7,22 a to ještě s větrem (v přepočtu trapných 8,99!). Myslím ale, že naše celková 
bilance – nominace, nároďák, oddíláky, osobáky, letošáky, stříbro a bronz – není vůbec špatná. 
 Krátké posezení u cimbálovky při vínečku, slavnostní vyhlášení výsledků, a pak už hurá do Čech. Buzolka nás 
dovedla bezchybně domů, čímž si vysloužila výbornou. 

  Alka 
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DESÁTÝ DESETIBOJ – ČESKÁ LÍPA  

 Ani se tomu nechce věřit, ale letošní ženský desetiboj byl již desátý na českolipském stadionu. Můj to byl už 
dvanáctý, dva jsem absolvovala v Sokolově. Jo, jo, stárneme všichni. Letos jsme se slušně zapotili, neboť jsme vybrali 
termín 20. – 21. 7., tedy uprostřed tropického léta. 
 Přijelo pět veteránů z Liberce, my se sešly tři veteránky a kromě toho ještě omladina. Celkový počet bláznů 
na stadionu byl 17. Mimo to ještě pár dalších, kteří si na celý desetiboj netroufli. 
 S Álou Bouchnerovou jsme začaly velmi vyrovnaně, ačkoli to na dráze tak nevypadalo. I když mi na stovce 
naložila celou vteřinu, přepočet jsme měly na chlup stejný. Ze ctihodných kmetů bral nejvíce bodů na stovce 
pětašedesátiletý Zdeněk Kašpar. Své vedení upevnil skvělým výkonem v disku, kde svým soupeřům odskočil o více 
než 200 bodů. I v dalších disciplínách se mu dařilo a rozjel svůj desetiboj na 5000 bodů. Bohužel se druhý den zranil 
na překážkách a soutěž nedokončil. 
 V disku jsem si na Álu moc nevěřila. Přece jen už umí dost přes dvacet metrů a já letos dala necelých 
sedmnáct. Ale zase to bylo vyrovnané. Ála dala „jen“ 21,29 a já slušných 18,79. A zas bylo „stáří“ výhodné. Přepočet 
jsem měla lepší o šest centimetrů, čímž jsem se ujala vedení v soutěži s náskokem celého jednoho bodu. Ještě žákyně 
Kristýna Čechlovská se úžasným výkonem 34,77 m dostala do čela republikových tabulek. 
 Na tyč jsem se docela těšila. Po úspěchu v Olomouci jsem měla šanci posunout svůj rekord ještě trochu výš, i 
když jsem si to moc nepřipouštěla. Hlavně jsem si musela před mezistátkem vyzkoušet, zda zdolám bez problémů 
trochu vyšší základ a zda se v sektoru obejdu bez rad trenéra. Vše šlo hladce a já opravdu posunula národní rekord o 
dva centimetry na hodnotu 175cm. A ani pokusy na 185 nebyly úplně beznadějné. Kromě mé maličkosti zaznamenal 
v tyčkařském sektoru výrazný úspěch i Patrik Stupka. Vytvořil výkonem 345cm nový dorostenecký oddílák. Ála přes 
všechnu snahu opět nezaložila a otevřela mi tak cestu k celkovému vítězství.  
 V oštěpu jsme moc nezářily, a tak se vítězkou této disciplíny stala nová mladá posila českolipského oddílu 
Lucka Ševčíková výkonem 23,38. Z veteránek byla nejlepší ta třetí do party - Iveta Čechlovská. Souboj s Álou jsem 
opět vyhrála na přepočet stejně jako na disku o šest cm a jeden bod. Vše mi Ála vrátila na čtvrtce, kde mi slušně 
„utekla“ o celých šest bodů. Škoda, že nezaložila v tyči, mohlo to být vyrovnané až do konce. Ale Ála si ani druhý den 
neporadila na překážkách a tak už bylo rozhodnuto. Ne tak mezi veterány. Po prvním dnu vedl s náskokem Zdeněk 
Kašpar. Ale ten nedokončil. Druhé místo držel Pavel Rudolf (68 let), ovšem jen se čtrnáctibodovým náskokem před 
Karlem Šebelkou (64). Honza Antuš už doplácel na své „mládí“(52) a páté místo držel nejstarší účastník Josef Svoboda 
(69). 
 Že jsou překážky ošemetná disciplína, víme všichni. A že potvory nejen že neuhnou, ale ještě navíc jsou čím 
dál vyšší, to vědí všichni veteráni. Letos překážky vyhrály 5:3. Z veteránů, kteří jsme byli úspěšní, jen dva brali body 
(já 299 a Pavel Rudolf 34). Třetím, kdo to překážkám nandal, byl Pepa Svoboda.  
 Dálka nikomu moc nešla, koule nebyla špatná, ale za zmínku stojí jen výkony Zdeňka (10,10, přepočet 13,74, 
712 bodů) a Pavla (8,12, př. 11,70, 588 b.), kteří brali víc bodů než mladí. Výška byla dobrá. Pavel, Karel, Ála a já jsme 
dali shodně 112, což v přepočtech činí 161!, 153, 122 a 132cm a to vůbec není špatné. 

Závěrečná patnáctistovka byla pro většinu už jen bojem o přežití. Ne tak pro Karla Šebelku. Ten v závěrečné 
disciplíně přímo exceloval a na své soupeře získal téměř 300 bodů, což mu vyneslo celkové prvenství v desetiboji. Na 
dalších místech se seřadili Pavel Rudolf, Jan Antuš a Josef Svoboda. Já věděla, že bych mohla klusat skoro osm minut, 
a ještě bych v součtu měla přes 3000 bodů, tak jsem si jen tak běžela. I tak to byla dřina, ale výsledek desetiboje 3096 
mě uspokojil. Alena Bouchnerová vydolovala za osm disciplín nakonec celkem 2155 bodů. Až se naučí tyč a překážky 
bude náš souboj jistě dramatičtější. Překážky se jí smrsknou příští rok o 20 metrů na délku, asi 6 cm na výšku a o dva 
kusy na počet, tak by je už zvládnout mohla. Zbývá naučit jí tyč. Iveta Čechlovská při své desetibojařské premiéře 
zvládla též osm disciplín, nandala nám to v oštěpu a získala celkem 1691 bod. Zbývá dodat, že mezi „osmibojařky“ se 
přidala i vítězka kategorie žen Ivana Reicheltová, která poslala disk 3x mimo výseč a nedoběhla závěrečnou 
patnáctistovku. 
 Desetiboj je dřina, ale také v létě fajn zábava. Kdo to nezkusil letos, má možnost příští rok v létě na 11. 
ročníku. Jste všichni srdečně zváni. 

Alka 
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VRHAČSKÁ TOUR – ČESKÁ LÍPA 28.7.  

 Nabuzeny obstojnými výkony v desetiboji jsme se s Álou Bouchnerovou sešly po týdnu opět na stadionu 
v České Lípě na vrhačských závodech. Já na rozdíl od Aleny vrhy sice nepreferuji, ale když jsou závody doma a o 
prázdninách, tak proč se nezúčastnit. 

Jelikož jsme si s Milanem dali doma závazek, že v součtu všech čtyř disciplín dosáhneme každý 50 metrů, 
museli jsme podat výkony alespoň na hranici letošáků. Mladí si dali podobné závazky. Hanka 45 metrů, protože 
vrhačské disciplíny nejsou její silnou stránkou, zato Milo s Ondrou se cítili na 100 metrů. 

Z veteránek se závodů ještě zúčastnila domácí Iveta Čechlovská a Jana Čapková ze Staré Boleslavi. Z veteránů 
se dostavili krom Milana a Franty Mockera ještě nestoři z Jablonce ( Heinl, Matura) a Lovosic (Smělý, Pšenák).  

Chlapi začali kladivem, a protože Milan házel šestkou, tak se mu celkem dařilo. Poslal náčiní do vzdálenosti 
14,52m a proti plánu měl „nahrabáno“. Zato já se v kouli „nadřela“. Vůbec mi to nešlo, ale 6,59 ještě ušlo. Aleně se 
taky v kouli moc nedařilo, „vyškrábla“ těsně sedm metrů. Spokojená byla je Iveta – ta se oproti desetiboji zlepšila na 
6,26. Haničce se nedařilo a závody jí přestali bavit. Ondra musel ráno do práce a tak tam vydržela, než dorazil. Jelikož 
Ondra přijel až na oštěp, který byl jediný, co házel, svůj závazek nesplnil. Hanka s Milošem nešli poslední disciplínu – 
dali přednost koupání, tak také svůj závazek nesplnili. Zbývalo to na nás zkušených. 

Koule byla ten den asi začarovaná. Milan, ačkoli házel opět šestkou, dotlačil kouli jen na 6,28 a moc 
spokojený nebyl. Nám „děvčatům“ se v kladivářském kruhu dařilo. Alena si dala osobák 26,36m a porazila Janu, zářila 
i Iveta, která si dala také osobák -  17,34. I já jsem posunula o pár centimetrů svůj osobák na hodnotu 13,87. 

Milan svůj závazek nedodržel, protože nemohl absolvovat oštěp coby závodník. Jelikož přijelo trio „dukláků“, 
pobihoval v poli jako rozhodčí. Milo s Ondrou si nenechali ujít možnost házet společně s Frydrychem, Vadlejchem a 
Kubešem. Milo dokonce i ve finále. 

I my jsme měly možnost zaházet si s kvalitní diskařkou – Věrou Cechlovou-Pospíšilovou, která již letos na 
podzim dosáhne veteránského věku. Alena si s ní zaházela ve finále, já si posunula osobák na 19,38.  

Abych splnila svůj cíl hodit v součtu 50 metrů, stačilo mi v oštěpu hodit lehce přes deset, ale chtěla jsem 
aspoň patnáct. Zpočátku jsme se s Alenou a Ivetou tahali o centimetry. V jednu chvíli jsem náš minisouboj dokonce 
vedla, ale pak nám Iveta vytřela zrak, když poslala oštěp za dvacítku (přesně 20,13) a dala si tak třetí osobák. Po kom 
to ta Týna asi tak daleko hází?  I Alena se vybudila na osobák – 19,52. Mě sice v závěru přehodila i Jana, ale 
s výkonem 16,92 jsem spokojená. Bodejť by ne. Svůj cíl jsem překonala o 6,76m a zapsala si dva osobáky. A když se 
to vezme kolem a kolem, tak jsem porazila slavnou Cechlovou –Pospíšilovou. Když se sečtou její výkony: 
0+0+54,95+0, a moje výkony: 6,59+13,87+19,38+16,92, jsem lepší o 1,81metru. 

Celkově jsme ve třech (počítám jen veteránky) za jediný den překonaly 7 osobáků a to ve dni, kdy padaly 
teplotní rekordy. Musíme se pochválit, nikdo jiný to za nás neudělá.  

Alka 
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SOUSTŘEDĚNÍ ZÁKUPY + DOVOLENÁ KRUŠNÉ HORY - SRPEN 

 Nedají si říct a nedají. Stále mají pocit, že bez soustředění to nejde. Mluvím o svých chlapcích – Milanovi a 
Milovi. A tak jsme zas jeli. Tentokrát do Zákup. A nebylo to špatné. Milan kupodivu i něco odběhal a účastnil se i 
kolektivních míčových her. Milo byl také spokojený – mohl si hrát na trenéra. Dohromady jim to šlo pěkně, dobře se 
doplňovali. Já jsem si mezi omladinou vedla docela dobře. Odtrénovala jsem všechno bez problémů. Trošku jsem si 
sice namohla stehna, ale jen cvičně, abych měla pocit, že jsem se neflákala. A konečně po letech byli všichni schopní 
zvládnout i pěší výlet dlouhý 25 km s výstupem na Ortel, který jsme absolvovali za odpoledne. Nikdo nefňukal, že 
nemůže a všichni makali, aby stihli večeři, protože kuchařky na nás nechtěly čekat.  
 Ráno jsme začínali rozcvičkou se švihadlem, dopoledne jsme hodně běhali, odpoledne makali na stadionu a 
přidali míčovou hru a večer jsme blbli na koupališti. Musím přiznat, že to bylo fajn, jen mi chybělo víc posilování a 
protahování. S Milanem jsme něco málo shodili a dobře se rozhýbali. 
 Po kratičké pauze (jen víkend) jsme vyrazili na dovolenou. Protož jsme měli s sebou Miloše a jeho chytrý 
mobil, nebrali jsme žádné mapy. Přes internet jsme si sehnali ubytování v soukromé chatě v Novém Zvolání. Autobus 
tam staví každou chvíli, ale vesnička má pouze kostel, jinak nic. Ani obchod ani hospodu, zkrátka nic. Do Vejprt je to 
asi 5km a tam je vše. A tak jsme se hned po příjezdu pěkně prošli. Nakoupili nějaké zásoby, poseděli na kafíčku 
v Bärensteinu, vylezli si na kopec, ve Vejprtech vydatně povečeřeli. Protože jsme v chatě měli i gril, tak jsme si 
nakoupili také masíčko na grilování.  

Druhý den jsme si vyšlápli na Klínovec. Tedy přesněji pod něj, nahoru jsme jeli lanovkou. Je naším zvykem, 
když lezeme na kopec, že není nic vidět. Tentokrát by i něco vidět být mohlo, kdyby okolní stromy nevyrostly tak 
vysoko a rozhledna už byla postavená. Navíc jediné občerstvení na vrcholu má v úterý zavírací den a tak jsme na 
oběd museli sejít opět dolů do Loučné pod Klínovcem. Odpoledne jsme ještě pocourali v sousedním 
Oberwiesenthalu a šlapali zpátky. Večerní grilování mělo jedinou chybu. Trvalo dlouho, protože začalo pršet. 
Nakonec jsme část masa dopekli v troubě. 

Ve středu jsme si udělali odpočinkový den a zajeli vlakem do Karlových Varů. Tamní prameny mi moc 
nechutnají a připadají mi téměř všechny stejné, ale dalo se to vydržet. Už to dávno není to šedivé nevzhledné město, 
jak si ho pamatuji z dob svého dospívání, ale pěkně barevné, veselé lázeňské centrum. Jen těch ruských nápisů na 
obchodech je na můj vkus trochu moc. Nakoupili jsme si oplatky a také rozeslali pohledy. Byla to příjemná změna. 
Večer jsme opět grilovali, tentokrát německé klobásky. Večer nám bylo trochu chladno, tak jsme si přitopili v krbu a 
pustili si Tajemství hradu v Karpatech. Naše ubytování nemělo chybu. 

Protože Krušné hory se dlouho specializovaly výhradně na zimní sporty, nenabízejí zatím mnoho aktivit na 
léto. Teprve se probouzejí. Příroda se už vzpamatovala a hory se krásně zelenají, ale jedinou adrenalinovou zábavu 
nabízí aquapark v Klášterci nad Ohří. Ovšem my se s dovolenou trefili zrovna do nejchladnějšího týdne, tak z této 
zábavy sešlo. Přesto jsme do Klášterce vyrazili. Pochopitelně pěšky. I bez koupání to byl pěkný výlet. 

I bez akční zábavy se nám dovolená vydařila. My jsme stejně radši, když kolem nás neproudí davy turistů 
všemi směry, když máme přírodu takříkajíc sami pro sebe. Nějaké kilometry jsme nachodili a já se byla jeden večer i 
proběhnout. Téměř ideální příprava na vrchol sezóny. 

 Alka 
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MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ VETRÁNŮ – PTUJ (SLOVINSKO) – 24.8. 

(SLOVINSKO – CHORVATSKO – RAKOUSKO – ČESKO) 

 Zatímco loni mi účast na mezistátku spadla takříkajíc do klína, letos jsem se o to chtěla zasloužit sama. A 
povedlo se. V nominačním závodě na MČR veteránů v Olomouci jsem se nominovala osobákem, který jsem ještě na 
desetiboji vylepšila, tak jsem si docela věřila. Navíc jsem byla ráda, že tentokrát pojedeme tyčkařky dvě. 
 Po dovolené jsem si na tréninku jednou vytáhla tyč a dala si pár motivačních skoků, které sice moc slavné 
nebyly, ale věřila jsem, že bezpečně založím a nějaké body pro družstvo vyskáču. 
 Odjížděli jsme autobusem s lůžkovou úpravou ve čtvrtek 22. 8. v osm večer z Prahy. Vlakem a s doprovodem 
Milana jsem tyč na místo srazu bezpečně dopravila. Cesta do Brna ubíhala pěkně, naše dálnice poskytuje během jízdy 
bezva masáž, ani si nemusíte připlácet. V Brně jsme nabrali zbytek výpravy a pak už nám řidiči upravili autobus na 
spaní. I když jsme nebyli plní, tak jsme leželi cik cak, abychom se vešli. Ale porovnali jsme se a někteří i spali. Všichni, 
kteří se ve spánku přetočili na záda, chrápali. Takový koncert jsem nikdy neslyšela. Byla jsem ráda, když ten koncert 
skončil.  

Protože jsme do Ptuje dorazili ráno a ubytování jsme měli zajištěno až od 14,00 hodin, vydali jsme se po 
příjezdu nejprve k místnímu hradu. Pěkně jsme se prošli, nafotili si hrad snad ze všech stran, ale stále ještě bylo příliš 
málo hodin. Vzhledem k tomu, že součástí ubytování byly i čipové karty pro volný vstup do místního aquaparku 
(mimochodem s nejdelším tobogánem ve Slovinsku), měli jsme kam hlavy složit. Většina z nás neodolala a oddala se 
vodním radovánkám. Když nám konečně vydali klíče, vděčně jsme si chvíli poleželi. Byla jsem ve společném 
apartmánu s vlastní kuchyňkou, koupelnou a dvěma pokoji s Jarmilou Klimešovou a Hanou Kárníkovou. Přece jen 
nám to nedalo a šly jsme se podívat na stadion a také něco málo nakoupit. Stadion už asi mnohé pamatuje, ale je 
udržovaný. Netradičně nemá cílovou rovinku pod hlavní tribunou, ale naproti. Vše měli místní na závody vzorně 
připraveno. 

Že se ve Slovinsku dobře vaří, jsme se přesvědčili hned při večeři. Byla připravena v bufetovém stylu. U nás 
byste museli nezaváhat, abyste ochutnali vše, na co dostanete chuť, ale tady kuchařky průběžně jídlo doplňovaly, že 
jsme ho prostě nedokázali sníst všechno. Nechyběla ani zelenina a ani sladké zákusky nakonec. Obdobné to bylo i 
ráno při snídani. Cokoli si vzpomenete od cereálií až po klobásky, to jste si mohli nabrat. K pití to, co má každý rád a 
navíc spousta ovoce. To co spořádaly kolegyně vrhačky, bych do sebe nenatlačila, ale i tak jsem toho spořádala 
mnohem víc, než jsem zvyklá. Oběd byl zato čistě v naší režii, tak jsem si dala jen cereální chléb se sýrem a nějakou 
zeleninku a bylo mi fajn. 

Před odjezdem mi syn našel předpověď počasí ve Slovinsku v době našich závodů. Nic moc. Mělo pršet od 
čtyř od rána až do tří odpoledne, kdy závody začínaly. Ta předpověď téměř dokonale sedla. Ráno padaly přímo 
provazy vody a ne a ne přestat. Pršet začalo už v půl čtvrté, ale vypadalo to, že nepřestane dřív než za týden. Pokoje 
jsme museli opustit v deset hodin. Ale kam jít v tom lijáku? Někteří borci se šli ještě naložit do teplé vody do kryté 
části aquaparku, ale mnohým z nás by teplá voda ubrala na výkonu. Shromáždili jsme se tedy v hotelové klubovně. 
Někteří si četli, někteří si luštili křížovky či sudoku, někteří jen tak odpočívali a někteří si povídali. Největším oživením 
byl Tonda Kábele a jeho sexuální rady. Postupně se čas dovlekl k době odjezdu na stadion. A dokonce už nelilo, ale 
jen pršelo. Déšť nakonec ustal úplně ještě před druhou hodinou, takže jsem nemokla ani při rozcvičování. Během 
závodů dokonce vykouklo i sluníčko. Zima také nebyla, takže jsme nakonec měli téměř ideální podmínky. 

Ve všech disciplínách byl přihlášen maximální počet závodníků a závodnic (nepočítám-li ty, kteří šli mimo 
soutěž, tak v každé disciplíně 8 – 2 z každé země), ale nakonec chorvatské tyčkařky nedorazily vůbec a Jana Čapková 
se zranila při rozeskakování, tak nás nastoupilo jen 5. Bylo jasné, že v jedné z prvních disciplín se nebudeme drát na 
první příčku. Jana je naše jednička, i když slovinské přepočty upřednostňují mnohem více nás dříve narozené. Trochu 
mě její zranění vyvedlo z míry, ale zhluboka jsem se nadechla a byla odhodlaná podat co nejlepší výkon. Pořadatelé 
se nedali přesvědčit ani domácími závodnicemi a určili zvyšování o 15cm. Jelikož jsem tyč začala skákat v desetiboji a 
navíc až jako veteránka, nikdy jsem nešla závod, kde by se zvyšovalo o víc než 10cm. Jen letos v hale jsem jednu 
výšku vynechala a šla o 20cm, ale byla jsem z toho dost vyklepaná, považovala jsem to za velmi riskantní krok (i když 
vyšel). Přesto mi to nevadilo, byla jsem kupodivu klidná, protože jsem cítila, že mám na to svých 175 zlepšit na 180 a 
při základu 135 mi to přesně vycházelo. Základní výšku jsem skočila hladce, ani jsem se nezadýchala. 150 a 165 
dopadlo stejně. Byla jsem neuvěřitelně klidná a bylo mi fajn. Začalo mě to hrozně bavit. 180 – výšku, kterou jsem už 



jednou v životě zdolala před osmi lety (to mi bylo 39) při desetiboji, jsem donedávna považovala za těžko 
dosažitelnou, jsem zdolala hned na první pokus! Ten pokus byl hrozný, jen jsem laťku tak nějak oblezla a málem 
spadla do šuplíku, ale bylo to tam! Rozhodčí nastavili 195. Pamatuji si, jak jsem zůstala klidná. Výšku, o kterou jsem 
se nikdy dřív ani nepokoušela, jsem tentokrát šla bez ostychu skákat. A málem to vyšlo. První pokus byl nadějný, 
druhý jsem zkazila už při rozběhu, ale to se stává. Do třetího jsem dala vše, co zatím umím a jen lehce laťku lízla. I 
přesto, že mi 195cm odolalo, dostala jsem chuť do dalšího skákání. Dosud jsem byla spokojená, že se držím s výkony 
mezi 160 – 170, ale teď vím, že když budu makat a hodně chtít, že se ještě mohu vyhoupnout přes vysněné dva 
metry. Mám ještě rezervy v technice, Tonda Hadinger mi poskytl cenné rady, poslouchala jsem ho jak hodinky, a 
ačkoli jsem mezi tyčkařkami byla nejstarší, ještě se cítím dost mladá na to, abych svého cíle dosáhla. Konec konců, 
Jana by mi těch 180 mohla za několik let z veteránských rekordů snadno vymazat, tak jí to musím trochu ztížit. 

S vyplavenými endorfiny v těle a s pocitem dobře odvedené práce (skončila jsem čtvrtá a zapsala si 5 bodů) 
jsem popadla foťák a některé své spolubojovníky si nafotila. Hvala lepa (děkuji pěkně) Gejzovi Valentovi, který 
nastartoval, doufám, že dlouholetou, tradici mezistátních utkání veteránů. 

Závěrečný večírek s vydatnou večeří jsme si užili, místní vínko popili a šťastně se domů navrátili. Jen Vašatu 
jsme zapomněli u benzínky. Ale až u nás, tak se snad do Prahy v pořádku dostal. Cestou zpět jen polovina autobusu 
byla předělána na lůžka a kupodivu nechrápal nikdo. V Praze na mě čekal zeť, aby mi pomohl dostat tyč do vlaku. 
Nevěřil, že jsem přijela tím autobusem, ze kterého vystupovali samí dědové a babky. Vždyť i já jsem už babičkou a asi 
i ti mladší, kteří ještě vnoučata nemají se po podobných závodech sotva plouží a klamou tělem. Až se zas postavíme 
do sektoru či na dráhu, přebytečné roky z nás spadnou a my budeme opět předvádět mladické výkony. Já si to 
vyzkoušela hned. Odfrčela jsem rovnou z Prahy do Turnova na naší „pralesní ligu“ (krajský přebor družstev) a stihla 
ještě závodit v trojskoku. Na to, že jsem měla na rozcvičení asi deset minut, jsem skočila obstojných  7,37m). 

Co dodat. Skončili jsme druzí. Převálcovali nás Rakušáci, ale je to jen hra. Příští rok, pokud se nominujeme, 
jim to v Chorvatsku vrátíme. 

Alka 
 
 
 
 

Alena Svitáková, Česká Lípa, 3. 9. 2013 


