
Oddíloví kolegové a oddíloví přátelé, 
 

Máme za sebou další závod pro vozíčkáře, jehož pořádání je  dlouhodobě spjato s 
organizátorskou činností našeho oddílu a stalo se proto již tradicí. Zatímco závody v 
předcházejících letech dopadly snad na jedničku, troufám si ten letošní neskromně hodnotit 
na jedničku s hvězdičkou. 
Měli jsme štěstí, že vyšlo počasí, i když jeho nepředvídatelnost byla v den závodu na vskutku 
nejvyšší úrovni. Podařilo se nám najít výborné zázemí, které jsme dotvořili do stavu plně 
vyhovujícímu jak účastníkům, tak i pořadatelům. Nejdůležitější ovšem bylo, že jste se vy 
všichni ochotně a zodpovědně zapojili do týmu, který provedení závodu zvládl velmi 
úspěšně.  
Je samozřejmé, že největší tíha práce a odpovědnosti ležela na úzké skupině lidí, která vše 
připravila, aby zbývající většina mohla na místě vše dotáhnout do vítězného konce. Jako 
v rozpise uváděný ředitel závodu bych chtěl tuto práci letos vyzdvihnout a zhodnotit trochu 
podrobněji.  
Největší tíha, ostatně jako vždy, ležela na naší šéfce Evě KOCIÁNOVÉ. Ať už ve fázi přípravné, 
kdy na patřičných místech vyřídila všechny náležitosti, o kterých často ani netušíme, že je 
nutno je vyřídit, aby závod mohl proběhnout podle našich představ, tak ve fázi výkonné. 
Kromě toho se svým domácím týmem udělala spoustu neviditelné mravenčí práce, o které 
mnohdy ani mravenci nemají ponětí, že existuje. A v konečné fázi s profesionální jistotou a 
přehledem pevně ve svých rukou třímala otěže přímé organizace závodu.  
Neméně důležitou osobou při pořádání závodů s elektronickým ražením je člověk, který to 
vše s lehkostí ovládá a jehož počítačem protékají všechny údaje od seznamu přihlášených 
závodníků, rozdělení do kategorií, přidělení startovních časů, vyčítání, atd. až po zpracování 
výsledků. Je to komplexní servis, který dnes už považujeme za naprosto samozřejmý, ale 
někdo se o to musí zasloužit. Tato osoba je nenápadné, pokud vše šlape, ale jakmile je 
problém, tak o ní všichni vědí. Naštěstí máme v našem oddíle IT mága špičkové úrovně, 
Milana Binčíka, na kterého se můžeme a taky musíme spolehnout. Velmi důležitá je jeho 
spolupráce s prezentací a stavitelem tratí, protože pokud by na tomto spojení něco skřípalo, 
tak je na problémy zaděláno. Musím vysoce vyzdvihnout fakt, že při přípravě letošního 
závodu spolupráce na těchto úsecích probíhala příkladně a vše bylo v předstihu připraveno 
na takové úrovni, že se při samotném závodě nevyskytly žádné neočekávané problémy.  
Standa Novotný, který pravidelně šéfuje prezentaci při všech našich závodech, byl 
tentokráte z velké míry zastoupen Míšou Kociánovou, které už může postupně předávat své 
žezlo, protože přesvědčivě prokázala, že v této funkci obstojí.  
Pavel Rychlý se v posledních letech stal dvorním stavitelem tratí našeho oddílu a svého 
úkolu včetně doprovodných činností, jako závěrečná revize mapy a podobně, se zhostil jako 
vždy velice dobře. Má štěstí, že vzhledem k jeho vlasové pokrývce už nemůže zešedivět, když 
mu mapař Jura Sýkora dodává své dílo v "sýkorkovských" termínech, aby se jako vždy 
nakonec vše stihlo a dobře dopadlo. Oběma, stejně jako ostatním výše uvedeným hlavním 
činovníkům závodu, patří velký dík. 
Organizaci stratu měli na starost jako obvykle naši olomoučtí přátelé Šárka a Pavel Kubovi, 
kteří nám jezdí pomáhat ji již dlouhá léta, a jsme rádi, že tuto zodpovědnou činnost máme 
jimi spolehlivě pokrytou. 
Neméně důležitá je ovšem i práce organizačních „pěšáků“, bez které by se závod uspořádat 
nemohl, i kdyby se vedení oddílu rozkrájelo. Jedná se o zajištění cíle, hlídání kontrol, 
asistenty vozíčkářů a spousty další potřebné práce. Protože po závodě jsem neměl možnost 



se všemi osobně hovořit, chtěl bych alespoň touto cestou poděkovat všem, kteří se na 
úspěšné organizaci závodu svou prací a svým časem podíleli.  
Jedná se o: 
Danu Binčíkovou, která se svědomitostí sobě vlastní pomáhala na startu,  
Ivu Hrabicovou a Ivu Sýkorovou, které mimo jiné statečně mrzly v průvanu u cíle,  
Břeťu Ševčíka, který ve slušivé vestě snižoval rychlost projíždějících aut a nenápadně 
kontroloval činnost dvou spolupracujících příslušníků městské policie,  
Martu a Ondru Rolederovi, kteří iniciativně pomáhali, kde bylo třeba, 
Cetlovi a Salichovi v kompletních sestavách, kteří se podíleli na hlídání kontrol nebo při 
asistenci vozíčkářů, 
Tomáše Hudečka, Martina Pietraszka, Janu Němčanskou, Lídu Hájkvou, Petra Grose, Juru 
Noska, kteří jako asistenti pomáhali účastníkům závodu na trati v roli přídavného pohonu 
vozíků a potřebným i při mapování, 
Vandu a Olina Leciánovi, Filipa Grose, Lídu Novotnou a Vláďu Němčanského, kteří trpělivě 
hlídali kontroly v terénu, 
a taky několik studentů zdravotní školy, kteří nám při hlídání nebo tlačení vozíků pomáhali.  
Poděkování patří i profesionálnímu fotografovi Michalu Pudichovi, který detailně 
zdokumentoval přípravnou i závodní fázi naší akce. V neposlední řadě je nutno poděkovat  
těm členům a přátelům našeho oddílu, kteří zajistili u sponzorů ceny pro vítěze a drobné 
pozornosti jako upomínku pro všechny účastníky závodu. 
Někteří z uvedených si navíc prověřili svou zručnost při rozborce a sborce zapůjčených stanů, 
až bylo radost pohledět, jak nám to pod vedením Evy jde. 
Snad jsem v tomto výčtu na nikoho, komu je třeba za jeho práci poděkovat, nezapomněl. 
A protože Eva při své závěrečné řeči, v pozávodové euforii podpořené pocitem dobře 
vykonané práce i spontánními reakcemi závodníků, slíbila, že příští rok pro ně opět závod 
uspořádáme, nezbývá nám nic jiného, než tento slib splnit.  
 

Miloš Rychlý 
 


