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Střípky, postřehy, glosy z VI.ŠNOMÍBO DESETIBOJE 2010  

Nezapadlo bez povšimnutí, aneb psáno „lehkým perem“ redaktora jima (kdo má další postřehy a 

zážitky ze závodu do této rubriky, napište na mail mika@klimamedia.com a zveřejníme je v tomto 

„bulvárním“ plátku:  

GLOSA:  Historka o popleteném ceremoniálu, aneb teď už je jasné kdo je kdo  

Až neuvěřitelnou, téměř  „detektivní“ zápletku, která se dořešila  až necelé dva týdny po závodě, 

způsobili pořadatelé při letošním předávání cen některým medailistům. Po horkém víkendu už bylo 

zřejmě pramálo sil na předávání cen a tak zde popisujeme „tragikomický příběh “,  jehož hlavním 

hrdinou je vítěz Petr Hladík. Příběh začal již pár minut před ceremoniálem, když se reklama 

umístěná na přenosné  brance sesunula přímo na stolek s poháry a medailemi. Odnesl to krásný 

pohár pro vítěze, který se po pádu rozdělil na  tři kousky. Při shánění matičky k opravě se mezi 

závodníky vítěz usmíval, že pohár bude mít aspoň svou cenu a legendu. . . Ale to nevěděl, co jej  i 

další medailisty  ještě čeká. . . Po provizorním sestavení poháru a defilé se zdálo být vše v pořádku , 

jenže. . .  

Když přijel vítěz Petr Hladík domů, nejen že mu 

manželka Hanka s úsměvem ukázala, že mu visí na krku 

ženská zlatá medaile se slovy – „to až zas tak dobrý není, 

vyhrát mezi ženami“ ☺☺☺☺, ale ani fotka , kterou předal 

s osobním věnováním Tomáš Dvořák nejlepším 

v neoficiálním pořadí s koeficienty „veteránů“, nějak 

neseděla. 

„Vencovi věnuje Tomáš Dvořák“ stálo fixem napsáno na 

fotce, kterou měl  doma před sebou 

Petr Hladík . To už si samozřejmě i 

Venca Lukš v Kaplici lámal hlavu nad 

tím,  zda fotka na které je vyfocen, 

nepatří jeho synovi Petrovi, a Nikola 

Šrámková si ve Frymburku nevěděla 

rady s mužskou medailí. . . Vše se dalo 

do pořádku, pořadatelé ve spolupráci 

s dotčenými závodníky si zahráli na 

škatulata hejbejte se a nyní je celá 

záplatka rozuzlena,  a vše je jak má 

být.                                                                             

Na závěr musíme konstatovat , že „tato politováníhodná událost se nám stává maximálně jednou 

za šest let. . . „ ☺☺☺☺ Vítězce Vendule Hladíkové se tímto za celé nedopatření omlouváme, stejně tak i 

Petru Lukšovi a Nikolovi Šrámkovi ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  Honza Míka (jim) 
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NEZAPADLO BEZ POVŠIMNUTÍ:  
Tomáš Tomášovi dal ruku na to, že za rok přijde na závod „lehký atlet“ Vářa o 15 kilo lehčí!!!   

Velký cíl si dal do příštího ročníku desetiboje 

dvojnásobný  účastník  a pomocník při sportovních 

akcích ŠNOMÍBO (desetiboj nevyjímaje) Tomáš Vářa 

Vařil. Letos si osobák o pár bodů nevytvořil, ani se 

nekonala repríza loňské soutěže „o největší 

závodnický pupek“, kde po přeměření Štěpánkou 

Košanovou byl vyhlášen vítězem. A tak padlo slovo 

chlapa do pranice, které slibuje do dalšího ročníku 

„nového Vářu“.  A to konkrétně, že patnáct kilo půjde 

dolů!!! Podal jsem si na to ruku s Tomášem Dvořákem po závodě, když při vyhlášení slíbil, že by 

příští rok zase přijel, aby to mělo svou váhu,“ dodal Vářa a jeho slova dokresluje autentická 

fotografie. „Nešlo o sázku, my jsme se nevsadili, dělám to kvůli sobě a musím přehodnotit 

jídelníček“, sdělil Vářa po telefonu deset dní po vyřčeném rozhodnutí, což dokládá, že to nebylo 

z úpalu po dvou dnech na sluníčku (od té doby se i ochladilo – pozn. redaktora). Když jsme pro 

zveřejnění této zprávy na webu chtěli zjistit současnou váhovou kategorii Váři, ozvalo se rozhodné 

„počkej, jdu na váhu“. . . . . .“102,7 kilo“ hlásil Vářa a jeho manželka Štěpánka tuto informaci 

potvrdila. Takže za rok věříme, že určitě nebude chybět na závodě max. 87,7 kg vážící Vářa, váha a 

snad ani svědek události Tomáš Dvořák ( o něm ještě v glose v příloze).  

             

Vítěz soutěže „O největší pupek  ve startovním poli 2009 – Vářa a jeho spolubojovníci Nikola Tůma 

a Pája Krátký. Verdikt měla v rukách porotkyně Štěpánka Košanová.           

Připomínám, že v minulosti již závod jednou přinesl zeštíhlení kolem 18 kilo. Na přelomu let 2007-

2008 se tento hubnoucí kousek podařil Pavlu Borovičkovi na snímcích dole (jim) 
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NEZAPADLO BEZ POVŠIMNUTÍ: 

Smolař závodu Pepa Dufek – na bronz chybělo 29 bodů , na „osobák“ ještě o tři míň !!      

 Asi největší smůlu, co se bodů i celkového pořadí týče, si v letošním ročníku odnesl pětinásobný 

účastník mítinku a trojnásobný medailista Pepa Dufek, který 

tak navázal i na podobný smolný loňský ročník.  Vloni i letos 

odcházel těsně s „bramborovou medailí“.  Cca od páté 

disciplíny  se Pepa výrazně zlepšoval (po 4 disciplíně skoku do 

výšky byl až 11.) a posouval se v pořadí. Rozhodovat o 

medailích se mělo v běhu na 1500 m. Před touto disciplínou byl 

Pepa Dufek čtvrtý – 1500 m zaběhl výborně 5:21 min., ale 

v konečném součtu vše znělo neúprosně. 29 bodů chybělo 

Pepovi na bronz a „jen“ 26 bodů na jeho osobní rekord , který 

si udělal  v roce 2008 výkonem 3487 bodů. Pepovi, který měl 

poprvé na stadionu vedle ženy Anety i svého 

několikaměsíčního syna Pepína, se tak nepodařilo vybojovat 

vytouženou bronzovou medaili, kterou synovi sliboval. Přesto 

klobouk dolů před jeho vzestupem během závodu!!! Ještě pro 

zajímavost,  vloni Pepovi chybělo na bronz „pouhých“ 60 bodů což jeho smůlu podtrhuje !! (jim) 
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VE VÝSLEDCÍCH:  

„Skokani roku“ dvojčata Tůmovi si osobáky zvedli výrazně, ostatní šli těsně pod hranicí svých maxim.  

Při pohledu do startovní listiny  a srovnání 

účastníků, kteří nebyli nováčky závodu, je 

vidět několik zajímavostí. Absolutním 

skokanem roku bylo jedno z Tůmových 

dvojčat - Standa, který oproti premiérové 

loňské účasti dosáhl zlepšení o 1309 

bodů!!! a stal se tak skokanem nejen 

letošního roku. Připsal si „osobák“ 

s hodnotou 3296 bodů a to ještě u závodění 

popíjel pivo ?! ☺☺☺☺ ���� Jeho brácha Nikola 

také jako jeden z mála dosáhl osobního rekordu a to v porovnání se Standou „jen“ o 557 bodů.  

V příštím roce bude mít tedy na startovním čísle hodnotu 2536 bodů. Dalším, kdo si polepšil a 

dosáhl navíc na stříbrnou  medaili (oproti loňskému bronzu) byl Venca Lukš - 3554 bodů na jeho 

kontě je o 186 bodů víc než vloni. Ostatní tradiční účastníci se svých maximálních hranic těsně 

dotýkali – např. o pouhý jediný bod !!! za nejlepším osobním výkonem z roku 2008 zaostal Michal 

Jílek – letos dosáhl 2392 bodů. Martin Blažek z Prahy, závodící za svůj rodný Zlín, který přijel na 

desetiboj počtvrté, si nepřepsal svůj nejlepší výkon o pouhých osm bodíků. I další tradiční pražský 

reprezentant Pavel Borovička mohl litovat, že si letošní číslo na hrudi nepřepíše a to o smolných 38 

bodů, 40 bodíků také chybělo Vářovi - jeho letošní hodnota se zaokrouhlila na čísle 1600 bodů (no 

uvidíme příští rok se slibovaným váhovým posunem pozn. redaktora). Asi nejvyrovnanější výkony 

na třech českokrumlovských desetibojích dosáhl Jirka Marek z teamu Kokosy na Kleti – postupně 

dosáhl 2767, 2811, a letos 2777 bodů - i jemu tedy chybělo málo.  

Z nováčků bylo hned několik nadějí s výkony přes 3000 bodů.:  3271 dosáhl druhý nejmladší 

účastník – 16tiletý Bart Tomka (SDK ČK), Dalšími výraznými výkony se blýskl bronzový Petr Syrový 

(Gympl ČK) – 3490 bodů a samozřejmě vítěz, českokrumlovský tenisový trenér Petr Hladík, který 

vytvořil nový rekord ŠNOMÍBO desetibojů výkonem 3935 bodů.  

U žen nepřepsal své dosavadní rekordy v horku nikdo - medailistky  a tradiční účastnice Nikola 

Šrámková (Kolín) a Lenka Mojšíšová (Mokrý Lom) potřebovaly k vyrovnání svých rekordů kolem 

150 bodů. Z nováčků si stanovila pěkný výkon Madla Kočová (Svatý Tomáš) 2469 bodů a nejmladší 

závodnice Markéta Borovičková 1474 bodů. Ostatní výkony najdete ve statistikách na 

www.viceboje-ck.cz (jim) 

 

 

 


