
Pretekárov najintenzívnejší zážitok 

 

 Krásny slnečný deň, forma natrénovaná, deň ako stvorený na víťazstvo. Svaly sa 

postupne dostávajú do prevádzkovej teploty, myseľ plne sústredená na výkon hodný 

majstrovstiev republiky. Pretekár pricestoval do dejiska pretekov deň vopred, aby sa pohodlne 

a bez stresu z nestíhania vyspal a poriadne sa navečeral pred dlhou traťou. Skorý ranný štart 

nepríjemne prekvapil a hneď po ránu rozmrzačil jeho súperov, no pretekár bol teraz v situácii, 

z ktorej ho takmer nič nedokáže rozhodiť. Takmer.  

 Nečakane ho prekvapili čudné zvuky vychádzajúce z jeho trupu sprevádzané 

nepríjemným zápachom. Nemýlil sa. Bol to on. Našťastie si včas uvedomil neviditeľnú záťaž, 

ktorá by mu mohla zmariť celú zimnú prípravu. Koľko má času? Pätnásť minút? To bude 

určite tá včerajšia fazuľová. 

 Pretekár sa rýchlo bežal postaviť do radu. Stál až na konci, pred ním zo desať ľudí, na 

rozdiel od neho nikto ďalší nepodceňoval predštartovú návštevu toitoiky. Všetci k svojmu 

výkonu pristupovali maximálne zodpovedne, len premotivovanému pretekárovi sa biologické 

potreby museli pripomenúť samy.  

 Postupoval pomaly, a navyše stále zostával posledným. Ľudia si dávali na čas, 

záchodkovú alej opúšťali až po dlhotrvajúcej očiste. Nervózne prešlapujúceho pretekára si 

však nikto nevšímal. Oči nedokázal odtrhnúť od hodiniek, čísla na displeji utekali 

neporovnateľne rýchlejšie ako on v lese ak by náhodou vybehol v takomto stave. V oblasti 

tesne nad rozkrokom s odchádzajúcimi ľuďmi pociťoval stále väčšiu ťažobu. Napriek tomu, 

že v zime behával s vakom plným vody, toto bolo zjavne nad jeho sily.  

 Zostávala pred ním už iba jedna staršia žena. Tlaky sa stupňovali, no nemohol ju 

žiadať o prenechanie jej vystáteho miesta, mohlo by to vyzerať ako číra nedochvíľnosť, a takú 

drzosť si pretekár jeho kategórie nemohol dovoliť. Ako eliťák si poctivo vystojí radu 

a nebude žiadať nikoho o akýkoľvek ústupok alebo výhodu. V rade sú si všetci rovní – všetci 

sa chcú pred štartom ešte stihnúť vyprázdniť.  

 Konečne sa otvárajú dvere a kľudne si z nich vychádza malé dieťa. Pretekár neváha, 

vykročí čo najväčšou možnou rýchlosťou a pri dotyku plastovej kľučky cíti istotu a ostrý 

zápach exkrementov a chemických rozpúšťadiel. Neváha ani na sekundu, zavrie sa a očkom 

kontroluje situáciu vo vnútri. Na zemi ani okolo diery nie je nič, do čoho by bolo nepríjemné 

šliapnuť, ale niééééééé – na toalete chýba papier! Z držiaka sa odkrúcali posledné štyri útržky, 

okolo sa povaľovali iba ošklbané rolky. Organizátori nezvládli situáciu, do pozície hajzelbaby 

nanominavali osobu nehodnú svojej funkcie.  

 Zvládne to, nezvládne? Bolo to tak blízko a teraz prišlo sklamanie… no eliťák je 

bojovník. On sa popasuje aj so štyrmi útržkami a svojím traktom, hoci... Podľa hesla šťastie 

praje odvážnym si začal sťahovať nohavice. Prečo nechcú skĺznuť od pása nižšie? 

Pretekárove oči rýchlo hľadali chybu, až zablúdili k uzlu problému. Nebezpečne zauzlená 

šnúrka odolávala zúfalým trhavým pohybom. „Prečo ja?“ pýtal sa v duchu pretekár bez 

schopnosti rozuzľovať námornícke, letecké, ponorkové, topánkové aj trenírkové uzly. Blížiac 

sa ku stavu úplnej rezignácie spätne prehodnotil zvolený postup a rozanalyzoval svoje chyby. 

Chvíľa racionálneho myslenia. „Len nepodľahnúť panike“, opakoval si. Rovnako ako v lese, 

z kufra sa nevykufrí chaotickým pobehovaním, ale rozumnou úvahou. Po zvážení všetkých 

pre a proti dospel k názoru, že padajúci dederón pod vlastnou váhou je predsa len 

príjemnejšou variantou ako pevný úchyt s naloženým nákladom. Pristupoval k tomu športovo, 

spojí predštartovú rozcvičku s odľahčovaním. Išiel na to ústami, zohol sa čo najbližšie 

k ťažkosti pôsobiacim partiám a silne sa zakúsol, ako zviera zbavené rozumu v neprirodzenej 

polohe len trhal a trhal, bojoval o vlastnú česť. Kruto trpel adaptáciou ľudských zubov na 

predžutú kašovitú stravu, tupé zuby a mľandravé žuvacie svaly neslúžili ako kedysi pred 

päťtisíc rokmi.  



 No dušou eliťák nevzdáva ani vopred prehraný generačný boj. Bojuje a ženie sa, kým 

súper nespraví chybu. Nie je neprajník, ale túžba vyhrať ho robí najrýchlejším, 

najšarmantnejším, najinteligentnejším, naj..., naj..., naj tá šnúra povolí!!!! 

 Prááásk! Ozvalo sa keď silou zotrvačnosti stratil rovnováhu a oprel sa o stenu. Modrá 

búdka sa pod atakom nebezpečne zakolísala, pretekár pod hrozbou vyvrhnutia jej obsahu na 

svoju osobu bleskurýchle vyrovnával sily. Veď gravitácia nepustí. Vydýchol si. Zahľadel sa 

na hodinky, zostávalo mu už len šesť minút. Uvedomil si, ako ho zalieva studený pot a zliepa 

mu okolie ritného otvoru. Už to len mať za sebou, pomyslel si. Nervózne a nešikovne si 

stiahol spodný diel odevu ku kolenám a pohodlne sa usadil. Vydýchol a napäl brušné svaly, 

uvoľnil análny zvierač a cítil ako postupne klesá ťaživé napätie sústredené do jedného tuhého 

celku. Tlačil a následne povolil, vydýchal sa a znova. Centimeter po centimetri, predstavoval 

si hlavičku, drobné prstíky smerujúce na každú svetovú stranu a úplne na záver nohy čoby 

lanie. Na svet sa ozvalo hlasným čľupnutím.  

 Už je to tu, pomyslel si pretekár, už len zvládnuť štyri útržky. Rozdelil si ich na 

polovicu, na dve a dve, prvý pár vyobracal a poskladal do najneuveriteľnejších útvarov so 

snahou dosiahnuť čo najväčšiu plochu rezistentnú voči potrebnému ťahu.  

 Nedôverčivo sa zahľadel na posledné dva útržky. „Zvládnem to“, povedal si 

a s obavami sa pustil do práce. Z rapavého pocitu na pokožke usúdil, že už asi niet čo utierať 

a víťazoslávne sa postavil. S nohavicami spadnutými ku členkom sa otočil a pozrel sa na 

svoje dielo. Krása – na také zdravé trávenie by ktokoľvek mohol byť pyšný.   

 Štyri minúty. Pretekár sa rýchlo ošatil a vybehol von. S padajúcim rozkrokom sa zdala 

jeho návšteva toitoiky neúspešná, no iba on sám si bol vedomý svojej sily a naopak, práve 



ĽAHOSTAJNE 

V nose ho štípala vôňa lesa po daždi. Chladná oceľ zbrane pokrytá kvapôčkami 

vody odrážala tých pár lúčov slnka,  ktoré prenikli korunami stromov. Akoby 

mimochodom, otrel hlaveň rukávom špinavého overalu a vyskočil spoza 

veľkého vývratu. Nepriateľ ho však uvidel ako prvý a celé to trvalo iba zlomok 

sekundy. 

--- 

Ku Krajine sa pomaly blížila vojna. Prvé správy vyvolávali veľké protesty 

,organizovali sa diskusie, zbierali petície,  ľudia si doma posúvali na mapách 

postupy armád.  

Správ bolo stále viac a viac a diskusie sa presúvali do stále menších a menších 

priestorov. Neskôr, správy z bojiska presunuli na trvalé miesto - strana 3 

miestnych novín. Strana 1 výsledky 86. ročníka akejsi tanečnej súťaže. V 87 

ročníku pridali kategóriu jednonohých. 

--- 

Milan a Jozef boli priatelia. Vyrastali spolu. Ich spolužiaci,  neskôr známi sa vždy 

podivovali. Udivovalo ich každo-týždenné pondelkové spiklenectvo plné 

nepredstaviteľných vecí a dejov. 

-To ako spíte v telocvični? A všetci spolu? 

-No hej , veď v pohode. Vezmeš karimatku, spacák a spíš. 

-Akože ja by som takto nikdy nespal. Kreténi. 

Bolo zatažko im vysvetliť boj o mastnú, generáciami žiakov prepotenú žinienku, 

o cenu lepiacej pásky, o chuti cestovín z plastovej misky. 

Neskôr Milan s Jozefom prestali vysvetľovať. Poslednou kvapkou či pokusom, 

bolo hrdé ukazovanie nových klubových overalov. 

-A to v tom ako chodíte? Bože to je smiešne. Totálne trápne. 

Milanovi a Jozefovi to neprekážalo. Mali svoje miesto. To druhé. Víkendové.  

---- 

 

 



 

Zmeny v Klube prichádzali postupne. Prvé sa všetkým páčili. Zvýšenie príspevku 

pre orientačných bežcov! Povinné zavedenie do učebných osnov! Ani hranie 

štátnej hymny pri každých pretekoch vôbec nevadilo.  

Nie, už sa nebývalo v telocvični. Pri tak veľkom náraste členskej základne 

nestačili ani provizorné stanové mestečká. Milanovi a Jozefovi sa páčili nové 

zmeny pravidiel. Pribudlo dlhých klasík, kde už pri pohľade na mapu, tuhla krv 

v žilách. Skončila doba povinných úsekov, nepriehľadných motýlikov 

a šprintových štafiet. 

Majstrovstvá Krajiny v orientačnom behu sa stali celospoločenskou udalosťou. 

Všetky tri verejnoprávne média sa pretekali v lepšom mediálnom pokrytí, víťazi 

získavali bohaté prémie. Pribudlo disciplín. Milan a Jozef sa potešili najmä novej 

kategórii dvojčlenných hliadok s nosením povinnej záťaže. Nikdy nepatrili 

k najrýchlejším.  

Dlhoročného predsedu klubu nahradil akýsi pán z hlavného mesta. Oslovovali 

ho náčelník. Vedel však získať ešte viac peňazí a vyzdvihovať úspechy hliadok. 

Pohľad na zhromaždiská pretekov sa zmenil. Z krikľavého davu, v ktorom ako 

strapce hrozna viseli rôznofarebné skupinky, sa stala jednoliata masa. 

Milan a Jozef sa pod vedením náčelnika veľmi zlepšili. V kategórii hliadok 

vyhrávali všetky kolá a hravo sa dokázali uživiť tým, čo mali v živote najradšej.  

-Škoda, že musíme tie mapy po pretekoch vracať. Pamätáš, ako sme si ich 

označovali trojitým natrhnutím, aby sme spoznali tu svoju?, prehodil Milan 

-Hej, ale to by sa všetci mohli ľahšie pripravovať! Takto je to lepšie, i tak som ju 

vždy niekde stratil 

Majstrovstvá Krajiny v orientačnom behu. Kategória hliadky. Milan a Jozef dnes 

svoju papierovú pozíciu splnili. Nedali sa zastrašiť parametrami desivej 35 

kilometrovej trate v krasovom teréne. Pri vyhlasovaní výsledkov sa náčelník 

nadúval pýchou a Milan s Jozefom vedeli, že ďalší rok môžu opäť naplno prežiť 

tým, čo mali v živote najradšej. 

 

 



To malé množstvo známych, ktoré Milanovi a Jozefovi mimo Klubu ostalo, sa 

opäť podivovalo. Nie, dôvodom už nebolo spanie v telocvični, či radosť z bahna. 

Udivovalo ich, akési zvláštne vákuum Milanovho a Jozefovho sveta. Akoby 

vôbec nebrali v zreteľ stranu 3 miestnych novín. Akoby najväčšou témou  

ostával váhový limit povinnej záťaže v súťaži hliadok. 

-Šťastlivci, precedil istý známy pomedzi zuby. 

--- 

   Ku Krajine sa priblížila vojna. Správy zo strany 3 sa presunuli na titulku. 

Tanečnú súťaž zrušili. Správa o zázračne rýchlych vojakoch na lyžiach z blízkej 

dediny, kúsok za Mestom, strana 2. 

Známych naďalej ubúdalo a ak zahliadli Milana s Jozefom na centrálnej ulici 

Mesta, rýchlo prešli na druhú stranu a klopili zrak. Známi čítali všetky strany 

miestnych novín. 

Výročnú členskú schôdzu klubu zahájilo spoločné spievanie štátnej hymny. 

Náčelnikov príhovor sa v ušiach Milana s Jozefom zachoval iba útržkovito. 

-.... je potrebné splniť svoju povinnosť...využiť znalosti...hra 

Milan s Jozefom prevzali ocenenie pre najlepšiu hliadku klubu. Pekné odolné 

khaki buzoly domácej značky.  

 

--- 

Ku Krajine sa dostala vojna. Hlavná tepna Mesta, ovešaná vlajkami, tvorila 

kulisu Milanovho a Jozefovho odchodu. Spoza červeno-bielej pásky, spoza 

koridoru sa za nimi díval známy s rukami vo vreckách. 

Trať sa nezdala ťažká. 

-Prekonáme dva hrebene, potom popri potoku a schováme sa pri tom závrte, 

kde je ten veľký vývrat. 

-Dobre, pozor na azimut! Hlavne nesmieme urobiť chybu! - Jozef rád 

pripomínal svoje orientačné schopnosti. Vybehli a miesto štartovacieho pípania 

sa ozývalo tupé dunenie. 

--- 



V nose ho štípala vôňa lesa po daždi. Chladná oceľ zbrane pokrytá kvapôčkami 

vody odrážala tých pár lúčov slnka,  ktoré prenikli korunami stromov. Akoby 

mimochodom, otrel hlaveň rukávom špinavého overalu a vyskočil spoza 

veľkého vývratu. Nepriateľ ho však uvidel ako prvý a celé to trvalo iba zlomok 

sekundy. 



Môj najobyčajnejší orienťácky zážitok 

Alebo – kde leží čaro orienťáku 

S orienťákom som sa zoznámila pomerne neskoro. Prvotnú zvedavosť a odhodlanie striedala frustrácia 
z mapy plnej kľukatých vrstevníc, zradných odtieňov zelenej a mätúcich piktogramov. "Veď to nesedí," 
počula som neraz šomrať samú seba, keď som sa predierala neznámym terénom bez náznaku kontroly 
a tvrdohlavo nadobúdala presvedčenie, že viem, kde je sever lepšie, ako strelka buzoly.  

Moja bezmocnosť rástla, sledujúc pretekárov, ktorí ladne ako lane bez zaváhaní uháňali lesom, no 
zakaždým iným smerom ako ja. Iní by to už možno aj vzdali a povedali si, že to nie je šport pre 
každého. Lenže ja som vytrvalo skúšala ďalej, v nádeji, že raz nájdem v tej mape zmysel. Našla som 
však čosi úplné iné - objavila som to čaro orienťáku. Zistila som, že tam ide o viac, ako o výhry a 
najlepšie postupy.  

Krása orienťáku leží v zážitkoch a rozmanitosti, nečakaných a úsmevných situáciách, ale aj v strácaní 
a nachádzaní sa, v množstve frustrácií a prekvapení. Tak, ako terény, mapy, trate či podmienky sú 
vždy rôzne, tak aj ľudia sú rôzni, a preto si každý zamiluje na orientačnom behu čosi iné, čosi rovnaké 
a možno úplne všetko na ňom. Ja osobne som si naplno uvedomila radosť zo športu pri zbehu 
zarosenej kysackej lúky smerom ku cieľu. Iní obdivujú záludné závrty na Silici alebo pichľavý 
borievkový terén Boróka cup-u. Spadnutie do blata, či predieranie žihľavou sa môže najprv zdať 
rozčuľujúce, no mnohí by to opísali ako zážitok, ktorý nepochybne patrí k tejto aktivite. Čaro nášho 
športu leží pre niekoho v nočnej disciplíne, kedy je celý les ponorený do čierňavy a ticha, ktoré sú 
občas narušené svetlom čelovky či zapípaním kontroly. Čo sa týka terénu, srdcoviek je mnoho a veľa 
na výber – rovinaté alebo naopak, strmé kopcovité terény so skalnatými zrázmi, čisté listnaté lesy so 
šuštiacimi listami pod nohami, voňavé ihličnaté lesy s oči-vypichujúcimi konármi a mäkkou podstielkou, 
slnkom rozpálené lúky s vysokou trávou Na orienťáku je taktiež zaujímavá naša odolnosť voči počasiu 
– beží sa za slnečných dní, sychravých a veterných dní a neodradí nás ani silná búrka, dobrému 
zážitku z mapy a behu v prírode nestoja v ceste ani nízke či privysoké teploty. Každý pretek je iný 
a čímsi výnimočný. Bez ohľadu na výsledok alebo umiestnenie vie potešiť dušu a poskytnúť 
odreagovanie od každodenného stresu a stereotypu. Je to šport, ktorý naučí človeka obdivovať krásy 
prírody a tešiť sa z nej, šport, vďaka ktorému som spoznala množstvo úžasných ľudí a šport, ktorý 
bude mať miesto v mojom srdci už navždy. Lebo taký je orienťák – nákazlivý. 
 



Epizóda dva 
Saturday, September 29, 2012 5:33:55 PM 
Šprint a klasika.  
Pre mňa neoddeliteľné udalosti. Pretože je rozdiel v strážení kontrol. Och a aký veľký.  
Na šprint v meste som sa silno tešil. Pred šiestimi rokmi na akademických som tam zažil 
neuveriteľné veci, ktoré tu niekde budú isto popísané. Tento rok taký zaujímavý z tohto pohľadu 
nebol.  
Kontroly sme vynášali s Rasťom, pričom nám pomáhali dievčatá ktoré došli organizovať až z Poľska. 
Neskôr to už bolo tak, že vynášali ony a my sme ich kontrolovali. Keď to zbadal Fero, skoro nás 
zabil. Samotné preteky trávim posedávaním pod slnečníkom na Mlynskej ulici, debatovaním s 
Rasťom a Vandou, strážením brány, či ostala naozaj zavretá a popíjaním piva. Prúser sme 
nezaznamenali žiadny. Raz teda išiel farár do kostola a nedovrel dvere, ale to som hneď operatívne 
zasiahol a išiel ich zavrieť, kým by sa nikto tade nepokúsil prebehnúť. Ako, do pohody pretek, nič 
moc sa nestalo. Teda okrem toho, že som na otváracom ceremoniály odvážal jedného Moldavca na 
inťák. Odpadol. Vypil málo vody. Ako som sa neskôr dozvedel, aj napriek mojej prudko odbornej 
starostlivosti ho nakoniec odviezli do nemocnice. Lekár náš oficiálny ešte neprišiel, Moldavci jonťák 
na doplnenie minerálov nemali, tak som chlapca prikryl fľašami so studenou vodou, pod mojim 
dozorom musel do seba naliať liter vody, no a spoločne so Slávkou sme sa odobrali na vyhodnotenie 
prvého dňa. Teraz mi napadá, že toto sa udialo v sobotu. Takže sme šli ku Jankovi, ako bolo vyššie 
spomenuté. V nedeľu poobede sa už ale naša myseľ upierala na klasiku. Roznos prebehol hladko. 
Stále sme dúfali, že zvesti, že pôjdeme aj strážiť kontroly, sú len planý poplach. Neboli. Keďže 
strážiči mali robotu na občerstvovačkách, boli sme nasadení aby sme zvyšok dňa prespali na 
niektorej kontrole. Tak som si to aspoň predstavoval. Do batôžka som si naložil lifepaket v podobe 
kúzlátek, ktoré sme s Romanom kúpili deň predtým, taký istý paket som dal Rastikovi, Stano nám 
dal vysielačky, Dostali sme inštrukcie kam máme ísť, nahodili sme batohy a v momente nulového 
štartu sme sa pohli zo zhromaždiska na určené miesta. Kráčam si takto v sandálikoch s batohom, v 
ktorom som mal spacák, karimatku, klobúk, .týždeň, pivo a vysielačku a netuším, že dnes zažijem 
svoj najdivokejší deň na planine. Akurát som sa usádzal na svojej kontrolke, tipoval som, kade 
pobežia, kde si môžem rozložiť spacák aby ma nerušili, zároveň, aby tam bol rovný podklad, tieň a 
pokiaľ možno aj dobrý uhol na fotenie. Dobrú pol hodinu som to riešil. Medzi tým sa ale vo 

vysielačke ozval Andrej: „Tridsaťosmička volá Fera, tridsaťosmička volá Fera." „Tu Fero." „Medzi 55 
a 38 som stretol baču a kravy, čo mám robiť." 10 sekúnd ticha. „Pošli baču na sever, opakujem, na 
sever". Toto počulo asi 20 ľudí, od spíkrov(Boris Maja, Davo), cez dopravákov (Stano a spol), IT 
stanu, no a samozrejme my s Rasťom. Bolo to krásne. Ležím si takto v spacáku a zisťujem, že 
zaspať mi akosi nejde, vyberám teda .týždeň, popíjam pivo a tvárim sa ako na pikniku. Keďže v 
.týždni bolo všetko iba o Pohode, na ktorej som nebol a úprimne nechápem, prečo to tak strašne 
každý rok prežívajú, vyberám dva plecháče a idem na návštevu ku kolegovi. Cestou som sa ale ešte 
stavil pozrieť Maťa a Lucku na občerstvu. Celkom fukoty tam boli, tak som sa rýchlo zdekoval. Už sa 
mi akosi zliali všetky spomienky a sled udalostí, ale skúsim to dať nejako dokopy. Sediac s kolegom 
pod stromčekom počujeme zrazu z vysielačky. „Tridsaťosmička hlási päťdesiaťpäťke a 
štyridsaťjednotke, pripravte sa na dážď." S klobúkom na hlave, vysielačkou v jednej a pivom v 
druhej ruke, sa teda poberám pomalým krokom na svoju kontrolu.  
 
Tu zrazu Telefón. Rasťo. Signál neni. Vysielačka praští. Zasa mi dakto volá. Neúspešne. Viem, že sa 
dačo deje. Nakoniec prišla sms, aby som mu šiel oproti po ceste, o ktorej sme sa dohodli, že bude 
naša spojnica, aby sme sa neminuli, keby šiel jeden ku druhému na návštevu. Tuším ale, že je to 
stav núdze a preto to rúbem krížom. Samozrejme sa míňame. Sofistikovanou metódou hulákania po 
celom lese sa ale nachádzame. Dozvedám sa, že ku nemu pribehla nejaká dievčina s tým, že stretla 
v lese nejakú dievčinu, ktorá je zranená, ale môže chodiť a že príde na túto križovatku. Všetky tieto 
info sa Rasťo dozvedel tak, že mu dievčina strčila pred nos mapu na dve sekundy, prstom ukázala 
kde sa má dostaviť dievčina zranená a tam by sme po ňu mali prísť. Mojou vysielačkou teda 
informuje Fera. Sofistikovane. „Tam ako je tá veľká lúka, je južne od nej taká veľká križovatka a 
dievčina príde na tu križovatku, čo je kúsok stade". Fajne, neni problém. Vyriešili sme. Vraciam sa 
na svoje stanovište. Zrazu je tu požiadavka, aby som šiel na kontrolu 55 čo je občerstva a doručil 
toľko vody, koľko len odnesiem na občerstvu, kde som predtým bol na návšteve. S dôvetkom, rýchlo. 
Tričko si nedávam, keď mi doteraz nebolo treba, beriem kompas a s klobúkom, vysielačkou, 
mobilom a mapou si to v sandáloch začínam krosiť cez tie najkrajšie silické porasty. Dievčinu z 
Portugalska som takto celkom vydesil, keď som ju hore zasekaným závrtom obiehal. Aj tá Švédka na 

https://web.archive.org/web/20130603182532/http:/my.opera.com/dottore46/blog/2012/09/29/epiz
https://web.archive.org/web/20130603182532/http:/my.opera.com/dottore46/blog/2012/09/29/epiz


tej ceste sa na mňa divne dívala. Od Matúša som dostal bagetu, ktorú im tam už neviem kto doručil, 
ako obed, beriem do každej ruky paket 6 1,5 litrových minerálok a proti búrke sa vydávam na 
dvojkilometrovú cestu.  
 
Skúšam bežať. Za normálnych okolností by som to nerobil, ale nad našimi hlavami sa zrazili dve 
búrky, ktoré sme už dosť dlhú dobu pozorovali a mňa prechádza humor. S mobilom vo vrecku a 
vysielačkou za pásom som krásny cieľ. Začína padať. Na občerstvu dochádzam úplne vyčerpaný. 
Bagetu som, myslím, nechal kolegovcom, ja som mal nejaké jedlo v batohu, oni mi na oplátku 
dávajú gél, ktorý som asi za minútu stratil, keď som sa prebíjal na svoje stanovište postupom 
azimutovým. Cez zelene veci. Bez trička v sandáloch a kraťasoch. Uvedomujem si absurdnosť 
situácie. Niežeby som tým niečo zachránil, ale na lúke šprintujem smerom ku kontrole. Prekvapené 
pohľady reprošov čo bežia okolo úplne chápem. Totálne zmočený prichádzam a zisťujem že u mňa 
ostal Rastislav. Sedí v embryonálnej polohe pod stromčekom zabalený do ponča. Keď ma zbadal, 
spravil to, čo by spravil každý kamarát. Začal sa strašne smiať. Dúfam, že búrka skoro prejde a tak 
si nevyberám tričko, iba by mi zmoklo a zabaľujem sa do karimatky.  
Mýlil som sa. Búrilo asi 2 hodiny. Taká zima mi bola, že aj PPP čo som držal v ruke sa vplyvom 
trasenia vybublinkovalo. Brutus. Chytám hysterické záchvaty rehotu, keď sa kolega sťažuje, ako sa 
mu pod hlavou roztrhlo pončo a teraz mu steká kvapka vody po chrbte. A potom ďalšia. Za chvilu 
hrozí, že bude mať normálne mokrý zadok.  
Zo zhromaždiska ku nám prichádzajú Martin Václavík s našim veliteľom Robom a prinášajú dary. 
Teda dlhé gate a nejakú bundu. To je už ale po burke a ja som si už vlastne zvykol na súčasný stav. 
Takto obchádzajú všetkých, ktorí v tento deň kempili na planine. Česť ich úprimnej snahe nám 
pomôcť. Keď si myslím, že je už po všetkom, zozbierame zopár kontrol a ideme na zhromaždisko, z 
vysielačky sa ozýva výzva na pomoc pri tiskaní auta, ktoré išlo po veci na občerstvu na kontrole 55. 
Takej ponuke sa nedá odolať. Pol hodinu teda tlačíme auto asi 200 metrov po blatovej ceste do 
kopca. Tu som si už pripadal fakt ako Highlander. Nezničiteľný a večný. Svoje sily rozdeľujeme 
medzi zbieranie kontrol a rušenie občerstvovačiek. Nabudúce vylejem všetku vodu, ktorá na 
občerstve zvýši. To som si povedal v momente, keď som bol zdrbaný, že som tam nechal dva pakle 
vody, ktoré sme už fakt nemali ako odniesť. Presne tie dva pakle pri ktorých donesení na utekal 
pred bleskami. Najbližšie, keď pôjdem na planinu, aspoň viem, kde sa dá napiť. Do auta nasadám 
úplne K.O. Ani neviem, čo som v ten deň okrem raňajok jedol. Nebyť lajfpaketu, nedal by som to.  
Večer sa mi už ale vrátila nálada. Stretávame sa v Astre, ktorá sa stala naším azylovým domovom až 
do piatku.  
Hláškou dňa, ktorú počulo viac ľudí, ako som si v prvom momente uvedomil je: "Medzi 55 a 38 som 
stretol baču a kravy, čo mám robiť." 
A ešte mi napadlo. Zranená dievčina kvôli ktorej dve hodiny kmitalo po lese asi 10 ľudí, nakoniec 
došla po svojich do cieľa. Toto fakt nerobte. Keď už raz poviete organizátorom, že ste zranení a 
potrebujete pomoc, choďte na miesto, na ktorom ste sa dohodli. Takto sme mali dve hodiny 
zbytočný stres. (Teda ja nie, ja som riešil kus viacej existenciálne otázky). 

 



Môj najsilnejší orienťácky zážitok 
Môj prvý rok medzi seniormi sme sa vybrali na MČR na klasickej trati ku Novému Boru. Program 

víkendu bol štandardný – v piatok cesta cez dve republiky, v sobotu kvalifikácia a v nedeľu veľké 

finále. Ani v junioroch nebola kvalifikácia na MČR nikdy zadarmo, preto mi bolo jasné, že v najsilnejšej 

kategórii to nebude o nič lepšie; o to viac, že klasika nikdy nebola mojou silnou stránkou. Oproti 

nedeli sa ale sobotná kvalifikácia bežala v rovinatejšej časti terénu, takže flintu do žita som zatiaľ 

nehádzal. 

V kvalifikácii som teda samozrejme tlačil čo to šlo a výsledkom bolo posledné postupové miesto v 

skupine a veľká spokojnosť. Smiech ma ale prešiel, keď som sa opäť začítal do parametrov tratí na 

finále. Vyše 15 kilometrov vzdušne a 745 metrov prevýšenia neveštilo nič dobré. Nuž ale, čo com si 

navaril... to som si aj ráno zjedol. Konkrétne som si doprial extra veľkú porciu vločiek, ktorú som 

dojedal ešte tesne pred vybehnutím na štart. Z nejakého dôvodu som ešte stále žil v predstave, že 

telo tieto živiny bude potrebovať, tak mu ich musím dopriať čo najviac. Zle mi prestalo byť približne 

v polovici trate, ale to už bolo v tej chvíli viac-menej jedno. Odložil som teda misku s vločkami 

a poklusom sa vybral na štart. Taktika bola jasná – prežiť. Posledné postupové miesto mi zabezpečilo 

skorý štart, takže času užiť si to v lese bolo dosť.  

Nasledovalo posledné predštartové „vypustenie sáčku“, zalepenie šnúrok a mohlo sa ísť na to. 

Jednotka – stredne dlhý postup, ale hneď vidím ideálnu stopu popri čiare. V dohľadávke však 

nechávam cca 40 sekúnd, nie najlepší šťart, ale vravím si „no čo už, toto bude v konečnom dôsledku 

asi aj tak jedno“. Na dvojku sa už znova chytám a pár ďalších kontrol pípam bez problémov. 

Nasleduje prvý dlhší postup na šestku, kde opäť nachádzam ideálny postup po ceste okolo kopca, „no 

to by asi šlo“. Ďalej opäť pár kratších postupov a za nimi prvá „kráľovská“ voľba po prvej 

občerstvovačke. Vychutnávam si pár dúškov a popri nich hľadím do mapy, „no tá asflatka je síce 

trocha ďalej od čiary a je pomerne kľukatá, ale aspoň sa nemám kde stratiť“. Volím teda najkratší 

postup na cestu na kraji mapy a vydávam sa na atletickú vložku. Po prvom kilometri v klincoch na 

ceste ma to trocha prestáva baviť, no po 15 minútach predsa len bočím naspať do lesa, razím ďalšiu 

kontrolu a konštatujem „asi som predsa len mal ísť rovnejšie“. Po krátkej ťukačke nasleduje druhý, 

ešte o niečo dlhší postup. Keďže sa mi späť na asfaltku nechce, volím priamejší postup, ktorý má 

samozrejme o niečo väčšie prevýšenie. V druhom zalamováku už cítim, že nohy nie sú to, čo na 

štarte; „hm, tak asi som predsa len mal ísť dookola“. Trať sa zároveň dostáva krátkymi technickými 

postupmi do najstrmšej časti terénu, kde si samozrejme staviteľ vychutnáva miestne zákutia a vodí 

nás po svahoch, kde by sa nemuseli nudiť snáď ani tatranské kamzíky. Začínam už mať fakt dosť, ale 

zabaliť to neprichádza do úvahy. Nasleduje pár stredne dlhých postupov, na ktorých sa dajú „na 

oddýchnutie“ využiť aj chodníky, posledná občerstvovačka a posledné štyri kontroly (19-22). 

Na občerstvovačke ma dobieha o pár intervalov neskôr štartujúci spolubojovník. Pri pití letmo 

pozerám na mapu a konštatujem, že do ciela to už nevyzerá byť tak ďaleko, „skúsim sa trocha 

potiahnuť, ten pohárik už aj tak nepotrebujem dopiť“. Na devätnástku nás čaká 10 vrstevníc hore po 

rozpálenom rúbanisku. Plán s ťahaním prehodnocujem asi o päť vrstevníc vyššie a o ďalších päť už 

s kŕčom v zadnom stehne ľutujem aj to, že som nevypil o dva poháriky naviac. Ku kontrole sa 

prehupujem cez hrebienok a zbieham do jamy v svetlozenom hustníku. Dole kopcom to ide 

o poznanie lepšie, ako hore, ale len do bodu, kedy sa potkýnam a kŕč tento krát dostávam do oboch 

stehien naraz. Našťastie som ale spadol do jamy s kontrolou, takže razím a pomaly sa posúvam ďalej. 

Na dvadsiatku nasleduje o niečo príjemnejší postup, kde síce opäť stúpame cca 10 vrstevníc, ale 

aspoň je to po ceste. O niečo menej príjemný je už tento krát zbeh týchto vrstevníc v závere postupu 



priamo ku kontrole, hlavne, keď viem, že hneď po orazení ich musím opäť vystúpať. Cestou dole 

zároveň stretávam ďalšieho, v protismere sa vracajúceho, spolubojovníka. Neboli potrebné žiadne 

slová; vymenili sme si pohľady a hneď mi bolo jasné, že dnes v tom nie som celkom sám. Razím 

dvadsiatu kontrolu a vidím, že medzi mnou a zberkou je uz len jedna ďalšia kontrola a plný 

odhodlania sa vydávam svahom naspäť hore. Straty na medzičasoch sa v týchto chvíľach pohybujú 

v rádoch niekoľkých minút a kŕče dostávam pri každom neopatrnom kroku, preto sa snažím robiť ich 

čo najmenej. Po chvíli sa dostávam naspať na vrch kopca a myslím si, že z najhoršieho už som von. 

Dvadsiata prvá kontrola sa nachádza na kraji hústnika tesne pod vrcholom kopca a navyše, takmer až 

ku kontrole vedie chodník, po ktorom je pohyb predsa len výrazne jednoduchší. Po ceste mapujem aj 

postup na zberku, ktorý síce meria niečo cez kilometer, ale opäť sa dá takmer celý obehnúť po 

spevnenom povrchu. Pomaly sa teda blížim na kopček pred predposlednou kontrolou , no 

v momente keď sa na neho dostanem ma obleje studený pot. Namiesto hústnika totiž pred sebou 

vidím niečo, čo ho len vzdialene pripomína a vyzerá to skôr ako skládka popílených a popadaných 

stromčekov. Viditeľnosť je tu vcelku dobrá, takže približne 70 metrov pred sebou vidím kontrolu, 

akurát neviem, ako sa ku nej dostať. Pri každom pokuse o prekročenie kopy dreva totiž dostávam kŕč 

do kažého svalu medzi kolenom a bruchom. Po chvíli oddychu ale nachádzam spôsob chôdze, ktorým 

sa predsa len pomaly blížim ku kontrole. Predpokladám, že z diaľky to vyzeralo približne ako prvé 

kroky človeka na mesiaci, ale pre mňa to boli v tej chvíli naozaj obrovské skoky. Postup na zberku už 

našťastie žiadne takéto nástrahy neskrýva, takže po ďalších desiatich minútach konečne razím cieľovú 

krabičku, namiesto vyčítania kráčam rovno na občerstvovačku a v duchu hodnotím, že toto už 

opakovať nebudem... minimálne do ďalšieho víkendu. 



Spomienka na Švédsko – najbludnejší zážitok 

Počas leta sa vo Švédsku objavila skupina ľudí  

 
cestujúca na sever za jediným cieľom  

 
 



Kto boli títo ľudia? Odpoveď je jasná: „My!“  

 
 

Naše predstavy pred odchodom boli krásne  

 
 



Pred štartom sme sa plne sústredili  

 
 

 

Na pretekoch sme bojovali  

 
 



No pri pohľade na výsledkovú tabuľu nám z elánu veľa nezostalo  

 
 

 

Večer sme boli značne znavení  

 
 

 



Severským mapám sme nerozumeli  

 
 

 

Jednoducho, boli sme zmätení  

 
 



Ale hľadeli sme predovšetkým do 

budúcnosti.

  
 

Vo Švédsku bolo veľa vody  

 
 

 



Ešte viac skál  

 
 

A tie kontroly nie a nie nájsť!  

 



Pre nás to bola úplná divočina  

 
 

V našich lesoch je len divá sviňa  

 
 



Netušili sme, čo všetko sa vo švédskych lesoch ukrýva  

 
 

No popri pretekoch sme sa aj zabávali  

 
 



Našli sme si nových priateľov  

 
 

Napodiv sme sa neutopili  

 
 



Hoci človek nikdy nevie, čo naňho číha v bažine  

 
 

Niečo nové sme sa naučili  

 
 



Zistili sme, že Švédi sú veľmi pobožní  

 
 

Mali sme jedinečnú možnosť vidieť svetovú špičku  

 
 



A skoro sme z toho pustili do gatí  

 
 

Švédsko je predsa bránou do vrcholového orienťáku!  

 
 



Po tejto našej skúsenosti sme sa cítili staršími  

 
No nezabudli sme na to, akí sme všetci ešte mladí a neskúsení  

 



Švédskom sme zostali navždy poznačení  

 
 

A cítili sme sa ako jedna veľká rodina  

 
 



Boli sme šťastní  

 
 

Dovidenia nabudúce!  

 
 



Môj najstratenejší orienťák 
Kapitola I. 

Príprava alebo ako sa (ne)správne naladiť na pretek. 
Je piatok poobede, nádherný jesenný deň, vystupujeme so ženuškou z auta na chate. 

Susedovci sú už tu aj s kamarátmi “maďarmi” a vítajú nás veselou náladou. Chatu vybavoval 
sused už niekedy v máji, lebo bolo skoro nemožné nájsť voľný termín. Bohužiaľ to vyšlo na 
tento víkend, a tak sa dnes prvýkrát nezúčastním Nigthrun-u, zajtra jedného oblasťáku a v 
nedeľu možno ďalšieho, to sa ešte uvidí. Zložíme sa v jednej z izieb a dopĺňame zásoby do 
kuchyne, hlavne tekuté, pitný režim treba dodržiavať. Zbadám plech koláčov od mamy 
“maďara”, síce po maďarsky nevie ani h…., sused ich však tak volá, lebo sú z Čierneho Poľa, 
tam je v okolí maďarskej menšiny hodne. Späť ku koláču, dávam si rovno dva, zatiaľ sa krotím. 
Postupne prichádzajú ostatné páry, začína trochu chaosu. Pri pomáhaní s nosením tašiek si 
dám preventívne ďalšie dva koláče, fakt sú dobré, dnes to vidím na objemovku… 

Počas zvítavania sa, obsadzovania izieb a vykladania zásob sa nám pomaly zvečerilo. 
Slnko tu na Ružíne zapadá za kopec veľmi skoro. Ženuška rozkladá oheň, je plánovaná 
opekačka a ona je, odkedy ju poznám, pekelníkom, oheň to je jej starosť, teda skôr by som mal 
povedať radosť. Ja sa len musím posnažiť dodať dostatok dreva, aby mohla celý večer veselo 
prikladať a udržiavať vatru pri živote, a že to dnes bude dosť dlho. Prípravou dreva som 
spotreboval nejakú energiu, nastal čas pohľadať plech s koláčmi, pokiaľ ešte sú. Opekačka sa 
darí, jedla je toľko, že sa nestíha jesť. Tentokrát som vyhral aj ja, nie som tu sám “nemäsožrút” 
a tak sa griluje aj zeleninka a syry, mňam. Pitný režim sa samozrejme dodržiava poctivo, u 
niektorých až príliš, predsa len tekutiny s % viac ako 40 by nebolo nutné dopĺňať tak často. Ja 
sa držím kvalitného bieleho vínka, dve fľaštičky za večer je tak akurát, jasné, že nie sám. Sused 
sa postaral aj o muziku, kúpil cez týždeň nový reproduktor, keď vidím jeho rozmery sa obávam, 
že nielen my, ale aj okolie sa bude s nami dnes večer baviť, teda okolie možno nie až tak baviť, 
ako skôr trpieť. Nemýlil som sa, intenzita hluku bude dosť vysoká. Okolo jednej v noci si vravím, 
že na dnes mám dosť a vytrácam sa do chaty, ženuška už odišla pred časom, zanechala 
pahrebu, na ktorej by sme teraz aj prasa mohli upiecť. Nuž, nie, že by tu teraz nejaké neboli, ale 
sú skôr milé a usmievavé, nie súce na pečenie. Cestou kútikom oka zahliadnem plech, nemal 
by som už, ale jednému neodolám. V izbe je úplná tma, paráda, bude sa dobre späť. Mýlil som 
sa, reproduktor mi predstavuje svoju silu až sem. Občas, ale nestačí na hlasivky zabávajúcich 
sa. Rozhodnem sa nájsť štuple do uší. Teraz mi tá totálna tma veľmi nevyhovuje. Po zopár 
zakopnutiach a nespokojnom vyjadrení ženušky ich nachádzam, konečne pokojne zaspávam.  

Ráno, teda skôr doobeda, vyliezam z izby. Väčšina ešte spí, niektorí sú už však hore.  
Z kuchyne rozvoniava omeleta, už chápem, na čo sa využije tých 60 domácich vajec, čo som 
včera videl v niektorom z áut. Ešte nestihnem ani poriadne vkročiť do kuchyne a už dostávam 
na výber omeletu, “Môže byť so zeleninou a syrom?”, neprotestujem, táto kombinácia mi plne 
vyhovuje. Dozvedám sa, že zábava trvala až do piatej rána, nedivím sa už, že väčšina ešte spí 
a v duchu si ďakujem, že som v noci našiel tie štuple. Po raňajkách relaxujeme na terase, 



vyzvedám, aké má kto plány na zajtra, či náš prípadný skorý odchod okolo 10.30 nebude braný 
ako útek z chatovej spoločnosti. Vyzerá, že nie sme sami, čo plánujú vcelku skorý odchod. 
Super, takže aspoň jeden oblasťák cez víkend stíhame. S odstupom času ľutujem, že sme na 
tej chate neostali v nedeľu so susedovcami až do pekného poobedia, relaxujúc na terase.  

Po prebudení sa zbytku osadenstva padne návrh na prechádzu, pôjde sa hore na kopec 
po ceste s nejasným cieľom a časom. Ja sa rozhodnem prebehnúť, prechádzať sa mi nechce, 
lebo ženuška aj napriek abstinovaniu včera večer bojuje so začínajúcou migrénou, takže sa 
rozhodla zotrvať v relaxačnej pozícii na terase. Vybehnem smerom plánovanej prechádzky, 
aspoň si pozriem stav cesty, ktorou chcem zajtra ísť. Nebudem to predsa obchádzať cez tunel 
keď sa vraj dá aj tade. Zabehnem si až hore na kopec, pri návrate stretávam skupinu P, teda 
prechádzkochtivých, s radosťou si vykračujú a kecajú. Asi sa úplne zabudli pri debate, lebo došli 
až do Lodiny a späť dorazili vlakom po cca 8 hodinách. Po návrate na chatu si idem zaplávať, 
vzbudzujem udivené pohľady, ako by si stále nezvykli, že pre mňa nie je teplota vody až tak 
dôležitá, teda skôr je to tak, že čím studenšia, tým lepšie. Pravdupovediac je na september až 
nezvyčajne teplá, takú vodu si nepamätám v Ružíne ani v lete, ale možno to bude tým mojím 
zmeneným prístupom k studenej vode, ktovie. Vyliezam z vody a nabíjam sa slnečnou energiou 
polihovaním na móle. Pocitovo je stred leta a nie september, ale globálne otepľovanie je vraj 
blbosť, aspoň pán Trump tak hovorí a kto to má už lepšie vedieť keď nie on. Dám si ešte 30 
minút jógy,  stále nechápem, ako môžu obyčajné statické pózy, tak prehriať všetky svaly v tele. 
Chrbát mi zas ďakuje, že som nebol lenivý a trochu si zacvičil. Slnko je už blízko zalezenia za 
kopec, nastáva čas prípravy ohniska. Pre veľký včerajší úspech, opätovne teplý večer, nás čaká 
grilovačka a zábava pri ohnisku. Oheň je znovu v réžii ženušky, nikto jej nechce kaziť radosť pri 
starostlivosti o plamene. Večer prebieha v podobnom duchu ako včera, tentokrát presedlávam 
na červené. Možno je to s tými krvinkami pravda, zajtra pri behu by sa mi nejaké navyše zišli.  

Zrazu si všimnem, že zopár členov skupiny si vymieňa nejaké sprisahanecké signály a 
prehodia, že už je čas. Na čo? Čo mi ušlo? Z každého páru sa vytratia po jednom a nosia dary, 
musím vyzerať ako práve narodené teliatko čo gúľa svojimi veľkými očami a to sú moje skoro 
ako pomlčky. Pozerám na ženušku, tiež je z toho zmätená. Vysvitlo, že táto chata, nie je len 
taký relax a pohoda. Sused to celé spískal pri príležitosti 20. výročia svadby a my dvaja sme 
jediní, ktorí to vôbec netušili. Doteraz ma serie, že nám to nepovedali. Tak sa prizeráme, ako sa 
odovzdávajú vtipné dary a sused môže byť rád, že som ho pekne objal, zagratuloval mu k 
výročiu a nedal mu po papuli za takýto podraz. 20 rokov manželstva, uff, veď to je skoro 
polovica môjho života. Počkať, veď aj my už budeme onedlho 20 rokov svoji. Nemôžem tomu 
uveriť, nepríde mi to ako taká dlhá doba, asi to bude tým, že život s mojou milovanou ženuškou 
je radosťou a zábavou zároveň. Pri zábave uteká čas tak, že si to človek ani neuvedomuje….. 

Rozcítený sused nás pozýva do chaty a spúšťa prezentáciu s fotkami všetkých 
zúčastnených, ako ich sprevádzali životom tých 20 rokov. Jeho komentár k fotkám je povestný, 
na príprave si dal záležať, miestami až plačem od smiechu a nie som jediný. Zábava následne 
pokračuje už vo vnútri. Rozoberáme fotky, susedov komentár, na pozadí hraje muzika a 
samozrejme sa dodržiava pitný režim. Skvelé koláčiky sa bohužiaľ alebo pre mňa skôr našťastie 
už dojedli, tak si dávam parenicu na záver a idem sa okolo jednej zvodorovniť, veď ma čaká 
pretek a potrebujem nabrať síl. Prezieravo som si štuple pripravil pod vankúš a tak nemusím 



blúdiť po izbe. Spokojne zaspávam bez ohľadu na stúpajúcu intenzitu muziky. Sused asi skúša 
limity toho repráku, okenné tabule to vydržali. 

Kapitola II. 

Presun alebo ako sa najrýchlejšie dostať na štart preteku. 
Ráno sa pobalíme, zľahka naraňajkujeme, veď nás čaká beh, tak omeleta dnes nemá 

šancu. Lúčime sa so zbytkom partie a smerujeme na zhromaždisko preteku. Nie sme prví čo 
odchádzame, “maďari” už odišli. Cítim sa hodne unavený, ale to určite prejde.Nemal som to 
ignorovať. 

Včera som si pozrel stav cesty cez kopec, odbočím tým smerom, ideme najkratšou a v 
podstate aj najrýchlejšou cestou do Lemešian. V duchu ďakujem za dostatočne vysoký 
podvozok auta, lebo odhad veľkosti kameňov na ceste počas behu nebol veľmi presný, 
miestami musím isť skoro krokom. Na druhej strane kopca nás však čaká novučičký asfalt 
natiahnutý iba pár dní dozadu. Radosť jazdiť po takej ceste. Presun nám trvá presne odhadnutý 
čas a tak v pohode stíham štart, aj keď som medzi prvými v štartovke, čo sa neskôr ukáže ako 
pozitívum aj pre ostatných. Po príchode na parkovisko sa zvítame s deťmi a s ostatnými 
orienťákmi. Deti si užívali voľný byt cez víkend. Žúrku asi nemali alebo to stihli pekne upratať. 
Bežecké veci som si obliekol rovno na chate, tak sa iba prezúvam, beriem buzolu, okuliare, 
popisovník,  čip a idem sa rozbehať smerom na štart. Telo je trochu stuhnuté a hlava jemne 
unavená. Rozcvičím sa a dobieham na štart. Tu už je predseda, ktorý štartuje tesne predo 
mnou, toho by som síce rád dobehol, ale som si istý, že ho opäť uvidím až v cieli. Ako som sa 
len mýlil, znovu som ho videl až o pár dní.  

*Pozn.: O pár dní sa dozvedám, že na to šiel hlavou, doslova. Na druhú kontrolu spravil 
chybu. Bál sa, že ho dobehnem, tak v plnej rýchlosti kontroloval mapu a nestihol ubrzdiť pred 
stromom, ktorý zrazu vyrástol rovno pred ním. Odniesla si to hlava. Nuž, aj majster tesár sa 
občas utne, ale že rovno do dreva.*  

Vedľa je už pripravený môj rival, naťahujem sa s ním od môjho prvého štartu v 
orienťáku. Pozdravíme sa a prehodíme zopár veselých slov. Hlavou mi prebehne neodbytná 
myšlienka, “Už by som Ťa niekedy mohol aj v lese predbehnúť, žeby dnes?”. Usmieva sa, 
akoby tušil na čo myslím.  

 Kapitola III. 

Varovanie alebo náznaky toho čo bude nasledovať. 
Vchádzam do koridoru, predseda vybieha, aspoň mi je jasné kam od štartu pobežím a 

môžem si mapu pozrieť až cestou. Skúšam sa sústrediť na svoj štart, zapínam hodinky, beriem 
mapu a vybieham. Smer už viem, bez zastavenia mapujem prvú kontrolu, údolíčko kúsok od 
konca lúky. To by nemal byť problém, nuž, ako sa len mýlim. Dobieham na koniec lúky, za 
hustníkom vbieham do lesa. V rýchlosti nastavujem približný azimut a nabieham na údolíčko s 
mojou kontrolou. Na kraji zisťujem, že ju niekto ukradol. Nejak mi to nesedí, malo to byť iba také 



malé údolíčko a toto je celkom dlhé. Po skontrolovaní mapy mi dochádza, že som si ju, ani 
neviem kedy, otočil o 90°. Pozriem do prava, tam je to správne miesto. Razím prvú kontrolu. 
Úspešne ignorujem prvý náznak toho čo nastane neskôr. Druhá kontrola je plošinka, na ktorú 
sa nasmerujem. Vľavo od nej bude široká dolinka s mokraďou. Bežím vrstevnicou, naľavo po 
dlhšej rovinke už vidím široké údolie, míňam korene obrovského vývratu po mojej ľavej ruke a 
hľadám plošinku, nič nevidím. Veď už tu musí byť, nemohol som ju minúť, už som príliš ďaleko 
na opačnom rohu údolia, niečo som asi prehliadol. Vraciam  sa späť. Zas míňam korene 
vývratu, tentokrát po mojej pravej ruke, tu takisto nemôže byť, mala by byť niekde okolo tých 
koreňov. Od prvej kontroly pribieha môj rival, veselo ma zdraví, určite si je istý, že ho dnes zas a 
znovu v lese nepredbehnem. Rovno sa pýta: “Hľadáš ten vývrat, čo je za Tebou?”. V jeho 
slovách cítim náznak sarkazmu, či som naozaj taký slepý, že mi ušla tá obluda za mnou. 
Vývrat? Aký vývrat? Pozerám pre istotu popisy. Ja idiot, “žiarovka” je predsa vývrat, prečo som 
vlastne hľadal nejakú plošinku? Druhé varovanie je tu. Už som sa mal naozaj zamyslieť, či 
pokračovať, ale ja nie, naďalej to ignorujem. Kontrola je samozrejme z druhej strany vývratu, 
ktorý som tak pekne 2x minul. Obaja razíme druhú kontrolu a odbiehame smerom na trojku. Ja 
si vyberám postup zľava, pretože môj rival volí postup priamo a mierne sprava. Nechcem ho 
nasledovať, už mi je jasné, že ho nedám a chcem si ísť svoje postupy. Zlé rozhodnutie, keby 
som sa ho držal, tak by určite nenastalo to čo ma čaká.  Po dlhšom behu, nasmerovanom na 
dva výrazné kopčeky, ich obieham zľava a mierim si to rovno na kontrolu. Chvíľu mi trvá kým ju 
zbadám, lebo namiesto lampiónika na nej visí zavesený dres. Rival pribieha z pravej strany, tiež 
sa mierne čuduje označeniu kontroly. Razíme takmer spolu. Štvorka je tak blízko, že nemá 
zmysel nič riešiť, tak, ako húsatko, nasledujem svojho súpera. Smerom na päťku odbieha kolmo 
do strminy, ja idem šikmo hore svahom. Na vrchu nastavujem azimut a dupem miernym svahom 
dolu ku kontrole, ktorá je dosť ďaleko, rivala vóbec nevidím. Zrovnávam sa na výraznom závrte, 
prebieham cestu a smerujem priamo na kontrolu, razím.  Prehupnem sa cez hrebienok a, pri 
postupe na šestku, vidím sprava pribiehať rivala. Vyzerá, že ešte nedorazil na päťku. Možno mu 
mám predsa len šancu utiecť, keď trochu pritlačím. Prebehnem cez kopček, za ním je kontrola. 
Cestou som si pozrel postup na sedmičku, je to ďalší dlhší postup s možnosťou voľby. 
Tentokrát si vyberám postup sprava okolo kopca oproti cez údolie, je to trošku zložitejšie, 
cestou však možno uvidím a zrovnám sa na deviatke alebo osmičke. Bude sa mi na nich neskôr 
jednoduchšie nabiehať. Keďže chcem čo najviac ujsť rivalovi, tak len veľmi narýchlo a zhruba 
nastavujem azimut a pádim dolu strminou. 

Kapitola IV. 

Blúdenie alebo zažívam niečo čo som neveril, že sa mi môže prihodiť. 
Dolu kopcom mapu nekontrolujem. To som na podobnej strmine spravil pri behu iba raz, 

ten let potom mi mohol aj Batman závidieť. Po zbehnutí na cestu, vybieham v plnej rýchlosti s 
maximálnym úsilím miernym traverzom okolo kopca, dýcham ako priškrtený Bodrík, ale 
nevzdávam to. Narážam na chodníček od zveri,  beží sa mi o niečo ľahšie. V tejto chvíli 
pravdepodobne nastáva kritický zlom. *Doteraz si neviem spomenúť kadial som vlastne bežal a 
ako som sa dostal tam, kde som začal zisťovať svoju aktuálnu polohu.*  



K zmyslom prichádzam na veľkej križovatke ciest, vôbec netuším odkiaľ som sem 
pribehol. Pri križovatke je ohnisko a oproti kúsok ďalej je krmítko. Márne hľadám dané miesto 
na mape. Po chvíli porovnávania chodníkov a kopcov okolo s mapou, mi dochádza, že som 
mimo nej. Fajn, nie je to prvý raz, len tentokrát bohužial  neviem, ktorým smerom som mimo a 
asi ako ďaleko. V tejto časti lesa som ešte nikdy nebol. Zbiehavam smerom dolu po najširšom z 
chodníkov, snáď natrafím na niečo výrazné, kde sa zorientujem. Pribieham na cestu, super, tá 
by mi mohla pomôcť. Vybehnem po nej kúsok vyššie, tam je lom. Na rohu mapy je asi 
zakreslený kus lomu, skúšam sa zorientovať, vôbec sa mi nedarí. Bežím ďalej po ceste na kraj 
lomu, je tu rampa, tá nie je v mape, zmocňuje sa ma bezradnosť a rezignácia, od okamihu 
nadobudnutia zmyslov prešlo už vyše pol hodiny a ja stále netuším kde som. 

Rozhodujem sa už viac neskúšať nájsť sa na mape, balím ju a vyberám si smer východ. 
Tam ma buď zastaví nejaká dedina, diaľnica, prinajhoršom rusi. Nie, tak ďaleko určite 
nedobehnem. Vyberám si chodníky, ktoré vedú buď priamo na východ alebo mierne 
juho-východ, vôbec sa mi nechce bežať cez les a porast, lebo už pomaly začínam byť 
unavený.Cestou stretávam chlapíka, ktorý mi bohužiaľ nevie ukázať v mape kde sa 
nachádzame, orienťácku mapu ešte nevidel. Akurát spomenie, že pred asi 20 minútami videl po 
lese pobehovať zopár ľudí, ktorí vybiehali na kopec, ”Asi tam mali nejakú schránku.”, vraví. 
Zjavne si nás mýli s “geocacher-mi”. Poďakujem sa mu za ochotu a pokračujem smer východ. 
Po nekonečných minútach vybieham z lesa. Bohužiaľ priamo do kukuričného poľa, ale aspoň 
viem, že sa už blížim k civilizácii. O pár metrov ďalej vedie cez pole cestička zhruba mojim 
smerom, trochu zrýchľujem vidinou zorientovania sa. Z kukurice asi meter predo mnou 
vyskakuje srnka krížom cez cestičku, takmer do nej narážam. Chvíľu rozdýchavam šok a bežím 
ďalej. Zrazu, po pravej strane, pár metrov od chodníka, niečo v poli beží, vydáva to podivné 
fuňavé zvyky. Ja len dúfam, že ak je to diviak, tak sa nerozhodne si ma obzrieť zblízka. Skúsim 
poriadne zrevať, nič rozumnejšie mi nenapadá, možno to pomôže, minimálne bude vedieť, že 
som tu. Revem z plného hrdla. Pomohlo, čokoľvek to bolo, okamžite sa to vzdialilo. Za chvíľu aj 
tak kukurica končí a za kopčekom predo mnou vidím trčať vrchol kostolnej veže. Som 
zachránený.  

Kapitola V. 

Návrat alebo ako zisťujem presnú polohu a vraciam sa k rodine. 
Prebieham kopček a zbieham do deniny. Nie je to až tak blízko ako sa mi zdalo, ale už 

mi to nevadí. Psychické sily sa mi vracajú a nohy ešte vládzu. Vo dvore prvého domu sedí 
deduško na priedomí a vyhrieva sa na slnku. Nevraživo sa na mňa pozrie, keď sa začínam 
trepať do dvora. Nevraživosť v tvári sa mení na úžas v momente mojej otázky: “Kde som?”. 
Odpovedá, že u neho na dvore, vtipné. Napadá mi, či niekedy nepracoval na podpore v 
Microsofte, tam majú podobne “múdre” odpovede. Až takto presné miesto nepotrebujem, 
zároveň mi je jasná celý čas aj moja globálna poloha: Miečna dráha, Slnečná sústava, Zem, 
Európa, východ Slovenska, teda tým posledným som si iba viac-menej istý. Spresňujem moju 
otázku, “Čo je to za dedinu?”, “Predsa Janovík.”, odpovedá deduško. Hurá, konečne mám jasno 
ako späť. Ešte dám pokus, či náhodou nemá pri sebe mobil. Len sa uškerí a zavrtí hlavou. 



Poďakujem sa, opúšťam dvor a zbiehavam nižsie po ceste. Lemešany sú vedľajšia dedina, to 
už nejak dobehnem. Míňam parkujúce auto, zastavím sa a skúšam šťastie s mobilom. Darí sa. 
Chlapík sa síce dosť čuduje, že ako môže dospelý chlap zablúdiť v dedine, ale nemám chuť 
vysvetľovať podrobnosti. Skúšam volať ženuške, neberie, škoda. Chcel som dať vedieť, že ma 
nemusia hľadať po lese, lebo po skoro 2 hodinách to už asi zvažujú, ak už nezačali. Únavou si 
neviem spomenúť na presné čísla detí a nechce sa mi skúšať, lebo chlapík sa začína tváriť 
divne, akoby očakával, že mu utečiem aj s mobilom. Vraciam mu ho. Poďakujem sa za pomoc a 
vravím, že v blízkej dobe mu asi zavolajú z toho čísla, čo som volal. Nech povie, že som OK a 
idem z Janovíka po ceste do Lemešian.  

Ku hlavnej je to ešte pekný kúsok, tak mením plán a rozhodnem sa prebehnúť krížom 
cez pole. V strede pustého poľa rastie obrovská slnečnica s piatimi hlavičkami. Odtrhnem ju. 
Uvidíme, či sa milovaná poteší viac môjmu návratu alebo kvetu. Už vidím cieľovú lúku a cestu 
do dediny. Z lúky začínajú odchádzať autá, sakra, asi sa už ozvala chlapíkovi. Viac nemusia na 
mňa čakať. No ešte to mi chýba, aby všetci odišli. Podľa môjho odkazu idem po hlavnej ceste. 
Zozbieram zbytok síl a “šprintujem”  na cestu. Nastáva malý zázrak, v momente môjho 
vybehnutia z hustníka vedľa cesty, sa zhora blíži naše auto. Rodinka sa trochu čuduje mojej 
polohe, ale viac sú radi, že ma vidia zdravého. V očiach sa im zrkadlí plno otázok. Ženuškine 
nateraz umlčujem slnečnicou. Hreje ma, že sa jej potešila menej ako mne.  

Vypínam hodinky, 15,5km. Nečakal som dnes tréning na MSR long……. 
 



Borsod kupa 
SUNDAY, 3. JUNE 2007, 17:52:21 

Ďalšie preteky v Maďarsku sú za nami. Na Maďarské preteky mam také osobite spomienky. Myslím, 
že to bolo v roku 2004, keď som začal pravidelne behať po lese. A vtedy, keď som ešte celkom 
dobre nechápal, čo znamenajú všetky tie čiary na mape, som sa vydal do lesa.(Niektoré možno 

nepoznám ani dnes, ale také významne čiary ako sú vrstevnice a poludníky už rozoznám ). Takže 
som sa mohol rozhodnúť medzi dvoma náborovými kategóriami, alebo poctivými osemnástkami. 
Vybral som si M-18. Keď som došiel do cieľa po tri a pol hodinách, Kemo si myslel, že mu vynadám 
vykašlem sa na tento šport. Opak bol pravdou. Šport, ktorý dôkaze byť takto dobrodružný, stoji za 
to aby som na neho upriamil pozornosť. Odvtedy sa do Maďarska, čoby rovinatej krajiny, vždy teším 
na nejaké nové zážitky. Minuloročný Bukkfensik so svojimi 14 km vzdušne mi prvýkrát ukázal, aké to 
je unaviť sa na trati bez toho, aby som sa tam úplne stratil. Na tieto preteky sme odchádzali už v 
piatok takým srandovným mikrobusom. Išli sme na šprint o piatej. (normálni ľudia chodia o piatej 
možno tak na čaj a nie do lesa.) Prišli sme na miesto, a tam mi došlo, že to asi nebude taký šprint, 
ako keď behám okolo svojej školy. Pokyny vraveli dačo o klincákoch a prerážačkách. Ta ďakujem 
pekne, som sa tešil, na nejaký vegetný šprint po asfalte, a namiesto toho som sa tam zase musel 
drbať cez nejaké húštiny. Jednotku som síce našiel pekne, ale na dvojku som išiel takou fajnou 
okľukou. Ta mapa mi vôbec nesedela. Mierka 1:5000 a sú tam zakreslene také veci, ktoré by 
normálne mape ani náhodou neboli. Nakoniec som to nejako dobehol, ale spokojný som nebol. Mapa 
bola na mňa až zbytočne podrobná a ako šprint mi to veľmi nepripadalo, lebo terén jak v Tatrách. 
Ale na týchto pretekoch nešlo ani tak veľmi o to ako sa mi behalo, ale kde som býval. Ujal, sa nás 
totiž náš kamarát z Miškolca Ištván. V piatok boli na programe pagáčiky a hlavný chod- guláš. A to 
ani nehovorím o tom, že tam mal pivá rôznych značiek. Takže som konečne mohol vyskúšať 
jednotlivé značky piva bezprostredne po sebe a nemusel som sa spoliehať na svoju pamäť. A keď 
som náhodou zabudol, ako chutilo to pivo, ktoré som mal pred dvoma pivami, tak som si opäť 

otvoril pivo danej značky, aby som si osviežil pamäť  . No a môžem povedať, že som si potvrdil to 
čo som už dlho tušil. Najlepšie pivo je

 
Sobota sľubovala oveľa lepšie zážitky. Trať 11km a 610 prevýšenie, to bolo to, kvôli čomu som tam 
išiel. Behalo sa mi celkom dobre, aj keď kopce som išiel nejako vlažne. Bol tam jeden totálny lauf, 
ktorý som obehol krásne po asfaltke. Myslel som si, že ako vydrbem so všetkými, čo majú klince, 
lebo ja som nemal, takže som to mohol bez výčitiek prášiť po tej ceste. Ale tak sa zdá, že po tej 
asfaltke som išiel iba ja. Potom bežím, bežím a pozerám do mapy a tam bolo, dačo také ako cieľ. Si 
vravím, že aký som dobrý. Takto pekne zvládnuť 11km a mám plno sily. No bol som z toho trocha v 
pomykove. Vôbec sa to nepodobalo na zhromaždisko a okrem toho som bol na druhej strane lesa. 

https://web.archive.org/web/20080225100542/http:/my.opera.com:80/dottore46/blog/bukkfensik-kupa


Pribehnem tam a tam stojí ten Maďar, čo staval výsledkové tabule na akademických. Pýtam sa 
ho:"Finish?", odpovedá:"Nem" a dal mi do ruky ďalšiu mapu, na ktorej bola trať skoro taká dlhá, ako 

tá, ktorú som pravé odbehol.  Najviac ma ale naštvalo to, že som na štarte nechal mápnik, 
ktorý som si tam doniesol, lebo mapy boli v mápnikoch. A na výmene mapy mi zobral mapu aj s tým 
pekným mápnikom a dal mi mapu, ktorá bola zabalená v takom dačom, do čoho by mi mama nedala 
ani desiatu. Behal som už trocha mdlo, lebo dosť dlho som sa nevedel vyrovnať s tým, čo mi práve 
urobili. Ale aj naďalej som behal, na moje pomery dosť presne. Takže som dobehol v čase 99:07. A 
víťaz to mal za 73. Takých desať minút by sa dalo pričítať blbým postupom (ešte neviem, koľko som 
dostal na tom laufe, čo som behal po tej asfaltke), ale kde sa podelo tých približne 16 minút, to 
fakt neviem. No čo Zase som sa vybláznil, nič sa mi nestalo, takže môžem byt spokojný. Večer som 
bol dosť unavený a dokonca som sa pohrával s myšlienkou, že to zabalím a pôjdem spať. No ale to 
sa nedalo, lebo nasledovali gurmánske orgie. Ištván mal pre nás tentokrát pripravené stejky. Dal 
som iba dva. Normálne už strácam formu. Potom sme sa išli trocha prejsť. Prešli sme cez také 
totálne cigánske geto až na hlavnú cestu a vydali sme sa smerom ku centru. 
Nakoniec sme došli iba ku takým hojdačkám a podobným veciam. Tam sme si overili momentovú 
vetu, odfotili sme sa s našou inžinierkou a išli sme naspäť. Ešte chvíľu sme posedeli a išli sme späť. 
No a dnes sa behali štafety. Drenčo behal za nejaký maďarský klub, takže som nemal s kým behať. 
Nakoniec to dopadlo tak, že som spolu s Janom a Jožom bežal openky. Skončili sme asi druhí. Úplne 
vegeťácka trať, a keby som neprepálil jednotku asi o pol kilometra a nenechal tam aspoň tri 
minúty, mohli sme aj vyhrať. Domov sme vlakom išli nakoniec iba piati. Mne ako najstaršiemu 
prischla funkcia vedúceho. Snažil som sa urobiť všetko pre to, aby sme ten vlak nezmeškali. Takže 
som zisťoval, z ktorej koľaje pôjde. Idem ku okienku "Information", a pýtam sa jej, či môžem na ňu 
spikingovat po anglicky. A ona, že "Nem". Ta to ma dorazilo. Načo tam potom sedí. Keby som na ňu 
začal po nemecky, alebo rusky, alebo po francúzsky, tak pochopím, že nevie. Ale ta keď už sedím v 
okienku informácie na vlakovej stanici, mohol by som vedieť aspoň dačo. No a potom idem do 
bufetu kúpiť nejakú vodu na cestu. Začal som sa jej pýtať, že aké tam majú malinovky a ona na 
mňa len krepo hľadí a dačo hovorí po maďarsky. Nakoniec som ukázal, že toto chcem a trochu 
naštvaný som odišiel. To je hrozné ako sa v Maďarsku nedá dohovoriť. Nakoniec sme našli ten 
správny vlak a došli sme domov.  
Zase jeden pekne strávený víkend. Tak sa majte. 

 



MÔJ NAJEMOTÍVNEJŠÍ ORIENŤÁCKY ZÁŽITOK

V lete minulého roku sa v Dánsku zrodil môj životný úspech a ja teraz využijem príležitosť a vrátim 
sa spomienkami k dojmom, ktoré ho sprevádzali.

Po 15-tich rokoch bezstarostného pľantania sa v elite, nadobudla som vek, kedy už som odrazu
mala medzi kategóriami na výber. Keďže túto možnosť som ale tvrdošijne odmietala a nepripúšťala
si ani v najslabšej chvíľke, myšlienkou prihlásiť sa rovno na veteránske majstrovstvá sveta, ktoré
sa ten rok konali v Dánsku, som okrem ostatných zaskočila aj samu seba.

V našom klube je to už tradícia, že na toto podujatie každoročne vyráža početná skupinka našich
veteránov.  V  tichosti  som  sa  teda  pridala  do  zoznamu  v  klubovom  prihláškovom  systéme  a
zvedavo som čakala na reakciu. Tá nenechala na seba dlho čakať. Neviem napríklad zabudnúť na
Kemov výraz tváre, keď sa s doširoka otvorenými očami a s pre neho typickou, jemne padnutou
spodnou perou, chvíľu na mňa nemo díval, než zo seba vydal hlas, neskrývajúc prekvapenie:
- “Katka, to ty si už taká stará?… ehmm, teda... Prepáč, nie tak som to myslel...”
- “Jasné, jasné, v pohode Kemo, no áno, tento rok už môžem ísť.”

Bol to vlastne kompliment.  Asi  zjavne na veteránku ešte nevyzerám, keď toľké prekvapenie. A
podobne reagovali aj mnohí ďalší, niektorí mi radili, nech si potom vezmem na štart aj občiansky,
aby ma organizátori vôbec pustili… :)

No a kocky boli hodené, prihláška odoslaná a ja som sa... pustila do tvrdého tréningu? To veru nie.
Len som pokračovala presne tak, ako dovtedy. Veď ma poznáte, tak asi viete. A vôbec. Veteráni
majú tú výhodu, že už predsa všetko majú v nohách. A hlavne v hlave. Tí už nič extra trénovať
nepotrebujú. Predovšetkým sa nezraniť. A nezabudnúť si okuliare, lupu a podobné pomôcky, ktoré
dorastenci ešte v zozname výbavy na preteky nemajú.

Čas  plynul,  forma  stúpala  a  nadišiel  deň  balenia  a  odchodu.  Cestovala  som  v  posádke  s
Roháčovcami a tak som sa snažila Zdena vopred psychicky pripraviť na množstvo batožiny, ktoré
som tušila, že budem brať. Všetko sa zmestilo s prehľadom. Plusový bod pre kufor Zdenovho auta.
To ale Zdeno ešte netušil, aký potravinový nákup mám v pláne spraviť v Prahe. No, vlastne ani ja
nie. Kebyže mi to nepomôže odniesť ku autu, tak to asi nedám. 

V stredu 4.7.  večer  sme v Košiciach nasadli  do autovlaku a ráno sme boli  v Prahe.  Vyspaní,
nepokrčení a skoro polovica trasy za nami. Pred nami však bola tá horšia časť. Nemecké diaľnice
preverili  naše nervy a trpezlivosť v nekonečných zápchach. Zdeno mal z Rostocku predvídavo
objednaný o 2 h neskorší trajekt ako ostatné naše posádky a tak sme boli aspoň viac v kľude. Po
2-hodinovom oddychu na trajekte sme to mali po vylodení v Gedseri ešte asi 100 km do Karise,
kde bolo naše prvé ubytko. Dorazili sme neskoro večer.

6.7. piatok, modelový tréning na šprint a otvárací ceremoniál

V piatok ráno sme pobyt začali informačnou schôdzou. Serióznosť tejto chvíle bola umocnená na
stene  chatky  visiacou  našou  štátnou  vlajkou.  Inak  sa  ale  toto  stretnutie  nieslo  v  uvoľnenej
atmosfére plnej vtipkovania, hlavne keď sa ku slovu dostal znamenitý, svojským humorom sršiaci
rozprávač Jano K. Decká, vy mladší a tí, čo ste ešte neboli s našimi veteránmi – to musíte zažiť!



Tak ako každé veľké preteky, aj veteránske začínajú program otváracím ceremoniálom a zvyčajne
v ten deň býva aj  modelový tréning na šprint.  Okolo obeda sme sa teda vybrali  do centra vo
Farume, vzdialeného asi hodinku cesty.



V priestrannej športovej hale sa to hmýrilo veteránmi a ja som si zrazu pripadala ako v inom svete.
Vekový  priemer  cez  60,  ale  tá  vitalita!  Priemerný  obyčajný  človek  by  mohol  len  závidieť.
Prihlásených bolo okolo 4000 pretekárov a to tie najmladšie kategórie boli čo sa počtu týka tie
najokrajovejšie. Kým v 35-kách nás nebola ani stovka, počet štartujúcich kulminoval u žien vo W65
(okolo  250)  a  u  mužov dokonca až  v  kategórii  M70,  kde  štartovalo  viac  než 400  pretekárov!
Nádherná reklama na šport. Zmocnil sa ma pocit akejsi hrdosti na ten náš orientačný beh.

                tie zoznamy na tabuliach za mnou, to všetko sú štartovky...

Odprezentovali sme sa a rozložili sme si náš krásny prezentačný stánok WMOC 2020, kde sme sa
v skupinkách striedali a všemožnými spôsobmi lákali na naše delikátne slovenské terény všetkých,
ktorí sa pristavili. A vedzte, že sa pristavovali! Na tom mal rozhodne nemalý podiel náš sympatický,
fúzatý kamarát z Kysaku, ktorý sa stal  doslova ikonou tohto budúceho podujatia. Zvečnený na
bilborde sa v životnej veľkosti usmieval na veteránky všetkých vekových kategórií a v priebehu pár
hodín sa stal azda najznámejším Slovákom vo svete. Po Saganovi, samozrejme.



So Zdenom sme si okrem tréningu stihli dať aj absolútne najbrutálnejší indoor šprint, s akým som
sa kedy stretla. Po štyridsiatich minútach labyrintenia sa v štvorpodlažnej hlavnej budove gymnázia
a k nemu priľahlej menšej budove som v cieli skonštatovala, že asi silnejší zážitok z Dánska si
odniesť už nemôžem. To som ešte netušila…

Po tomto zahrievacom mozgovom cvičení som sa šla už konečne aj prebehnúť na ten klasický
modelový tréning. No a to bol samo o sebe tiež zážitok. Hoci z iného súdka. I keď je to trápne
porovnávať sa s ľuďmi o dve generácie staršími, cítila som, ako mi “rástli ramená” z pocitu, že tu
podľa všetkého patrím k tým najvýkonnejším. Predsalen, na bežných MS som bola zvyknutá na to,
že hrám tretie husle, ak vôbec nejaké. Vedela som však, že sa nemôžem nechať pomýliť vekovým
priemerom. Nás 35-károv tu predsalen veľa nie je a tak sa tu v tom dave ľudí moje súperky celkom
stratia. Ale oni budú, hoci teraz ešte netuším, aké. Netreba to podceniť.

Na  tréningu  to  bol  ale  pre  mňa  silný  zážitok,  vidieť  toľko  tých  výrazne  starších  ľudí,  ako  si
sústredene študujú mapu, ako riešia šprintové delikatesy a rôzne detaily, postávajú a premýšľajú,
potom zase bežia a vidno, že svižne. Doslova dojemné bolo dobiehať na kontrolu súčasne s vyše
80-ročným dedkom, oblečeným v retro štýle druhej polovice minulého storočia, vo flanelovej košeli
a menčestrových nohaviciach s trakmi. Už mu len papierový preukaz v ruke chýbal. Úžasné niečo,
sledovať to. Nesmierne inšpiratívne aj pre nás, najmladších. Mať tak v jeho veku takú kondíciu,
takú pohyblivosť a hlavne chuť a motiváciu pretekať!

Po tréningu nasledoval otvárací ceremoniál a museli sme objektívne konštatovať, že aj keď ako,
ten náš v Košiciach 2020 bude lepší.  Dáni  sa s tým teda veľmi nehecli,  také suché, strohé a
nezáživné to bolo,  aj  ten koniec ceremoniálu bol  taký nijaký… No proste laťku v tomto smere
vysoko postavenú nemáme. Verím, že sa o rok blysneme. Po ceremoniáli bol čas pobrať sa na
ubytko. Deň to bol náročný a dlhý a pred zajtrajšou šprintovou kvalifikáciou sa treba dobre vyspať.

7.7. sobota, kvalifikácia na šprint

Dnešné ráno bolo náročné. Okrem vychystania sa na preteky bolo potrebné kompletne sa zbaliť,
pretože dnes sme sa presúvali na naše druhé ubytovanie. Nie každý to dokáže zvládnuť s takou
ľahkosťou ako Haile. Zatiaľ, čo my ostatní sme ako také mravce v mravenisku vkuse pobehovali po
chatke, napĺňali dózičky, vyprázdňovali chladničku, balili veci, prenášali tašky ku autu atď., Haile
dávno pobalená nerušene relaxovala a vychutnávala si prítomnosť chvíle, sledujúc naše snaženie.



Na záver,  keď  už  sa  nám podarilo  zhromaždiť  si  všetky  pobalené  tašky  a  taštičky  k  autám,
nasledoval zlatý klinec programu – vtlačenie batožiny do áut. Čudujsasvete, akoby sme jej mali
teraz  viac.  Bola  to  náročná  úloha,  ale  podarilo  sa  a  my  sme  vyrazili  do Hørsholmu,  miesta
kvalifikácie. Za  niečo  vyše  hodinku  sme  už  parkovali  a  následne  celkom  ďaleko  pešovali  na
zhromaždisko.  To bolo vybavené všetkým potrebným, snáď okrem spŕch.  Pozorne sme všetko
sledovali a dokumentovali, keďže okrem pretekov samotných, našou úlohou tu bolo hlavne naberať
rozumy a odsledovať vychytávky ale aj zádrhle organizácie, aby sme to mohli o dva roky u nás
zúžitkovať.

Mne sa napríklad páčilo, ako mali riešené výsledky. V jednom veľkom stane mali asi 20 obrazoviek
a každá premietala striedavo tri  až štyri  kategórie (rozbehy). Bolo to aktualizované v momente
vyčítania čipu, takže rýchle, bezchybné, prehľadné.



Opäť sme si rozložili náš prezentačný stan a hlavný pútač naň - vlajku s našim už dobre známym
fúzatým sympaťákom, ktorého už zo včera všetci poznali a znamenal viac, než logo podujatia. A
opäť to malo veľký úspech. Okrem tohto stanu sme sa zdržiavali hlavne v malom kysackom tuneli,
ktorý slúžil ako naša základňa počas viac než 6 hodín. Štartovalo sa totiž od 10.00 do vyše 15.
hod. poobede a aj naša štartovka bola v takomto rozptyle. Čakanie som si užila asi najviac, keďže
som z našich štartovala takmer posledná. To už väčšina bola dávno v cieli, kým ja som ešte veselo
tlačila cestoviny do hlavy, majúc do štartu viac než 2 hodiny. Ešte že sa na veteránskych nehrá na
nejaké karantény a podobné obmedzenia, to fakt neviem, čo by som tam robila tak dlho.

Informácie  z  terénu  sa  rôznili,  niekomu  to  pripadalo  ťažšie,  niekomu  príliš  bežecké,  viacerí
upozorňovali na nejaké živé ploty… Najlepšie asi bolo neriešiť nič, koncentrovať sa na samotný
výkon a dať si za úlohu ísť čo najviac na istotu.

Okolo 14. hod. som sa konečne vychystala a pobrala na svoj štart. Cestou som si študovala warm-
up mapku, kluskala a skutočne som sa veľmi tešila. Rozcvičila som sa tak ako zvyčajne a konečne
nadišiel ten okamih. Idem na to! 



Na štarte som bola absolútne kľudná.  Vedela som, že na postup do A-finále by mi mal  stačiť
priemerný výkon bez veľkej chyby. Ukľudňovalo ma, že nemusím bežať naplno a tým pádom si
skôr ustrážim mapu.

Z mapy to tak možno nevyzerá, ale nebol to úplne jednoduchý šprint. Budovy boli pomerne členité
a od ciest a chodníkov boli oddelené pásmi zelene, čo spôsobovalo miernu neprehľadnosť situácie.
V nie maximálnom tempe sa to ale dalo pekne umapovať. Až ku koncu trate som sa nechala
uniesť, pozabudla som na všetky predsavzatia a základ mojej taktiky, pustila som brzdu a už to šlo.
Rýchlosť na parádu, ale všimnúť si tak optimálny postup, to už nie. Pekne Kaťa, vravím si, keď
som si v polke postupu na 15-ku všimla, čo robím. Ty si ale trdlo, obiehaš tú budovu úplne tým
najblbším možným spôsobom. Takto, hľa:

Ale nič to, vravím si, 20 sekúnd ma nezabije, a takticky je aj tak lepšie útočiť zozadu. To som však
nepredpokladala, že “zozadu” bude znamenať 3.miesto v kvalifikácii, so stratou 21 s na víťazku. A
to som ani nešla fyzicky na hrane.

Z cieľa si to mierim rovno do výsledkového stanu a v údive vstrebávam tento výsledok. Spokojnosť
je  vzápätí  vystriedaná napätím a pocitom tlaku z neodmysliteľného očakávania top výkonu vo
finále. Už teraz mi je jasné, aký stresík som si vyrobila. Ale príjemný.

S hrdosťou si kráčam k nášmu stanu, kde všetci netrpezlivo očakávajú, ako som dopadla, ale aj
chvíľu, kedy sa už poberieme na ubytko. Keďže som aj v rámci kategórie štartovala skoro na konci,
moje 3.miesto je o pár minút už definitívne, všetci sú z toho nadšení, balíme a ideme preč.

Cestou v tichosti vstrebávam emócie. Kemo mi dáva už teraz cenné rady pred zajtrajškom. Viem,
že najťažšie na tom bude udržať si chladnú hlavu, no svojim spôsobom sa na to finále veľmi teším.

Po večeri vládne na ubytku, ako stále, veselá atmosféra. Niektorí stíhajú aj kúpanie v neďalekom
Baltskom mori.  Tam vzniká  aj  kultovná  fotka,  ktorej  Judita  dáva  výstižný  názov  „Vylodenie  v
Normandii“ a tento náš interný vtip sa s nami tiahne až do konca a dáva zabrať našim brániciam.
Večer prirodzene, odmietam Janovu “kuchtovicu”, idem si radšej študovať medzičasy a takticky sa
pripravovať na zajtra. Hádam z toho zaspím.

8.7. nedeľa, moje veľké finále – šprint

Nadišiel deň D. Rutinne sa ráno balím, pripravujem smoothie a rutinne nestíham dohodnutý čas
odchodu. Všetci sú ale ku mne zhovievaví, chápu zrejme, v akom som strese. Odchádzame do



Kodane. Parkujeme na úplne prázdnom parkovisku v nejakom obchoďáku a tešíme sa, akí sme my
Slováci zase raz najväčší machri, ako sme to vymákli, že to tu máme lacnejšie než v meste a že
tento skvelý nápad nikto iný okrem nás nemal. Až príliš si ale fandíme – neskôr sa dozvedáme, že
dnes je parkovanie v centre zdarma. Nevadí.

Zopár zastávok sa vezieme metrom, potom asi kilák mestom pešo (dávame pozor, aby sme nešli
zakázaným územím) a sme na zhromaždisku. Doteraz nechápem, ako sa na takej maličkej plôške
mohlo zmestiť skoro 4000 ľudí, priestor to bol veľmi stiesnený, nebolo kam sa hnúť.

Ja som však  potrebu hnúť sa niekam ani nemala – opäť som vychytala štart na konci, tentokrát z
našich úplne posledná a celkovo štartovanie končilo 4 minúty po mojom vybehnutí. Dlhý čas do
štartu som teda strávila v tieni stanu, relaxovala a psychicky sa chystala na výkon. Ťažko povedať
ako. No proste som sedela na zadku, kecala s ľuďmi čo už podobiehali a kontrolovala som si dve
veci – nenajesť sa neskoro a nezmeškať štart.

Niečo pred 13. hod. som sa pobrala na svoj štart, s rozcvičkou som to nepreháňala a hlavne som
sa snažila ostať kľudná. Popravde, len ťažko šlo vytesniť tie myšlienky, ktoré mi behali hlavou, no
voľajako sa mi to darilo. Na štarte som si pripla k doterajšiemu aj doplnkové štartovné číslo 3, ktoré
znamenalo, že štartujem tretia od konca v rámci kategórie. Potom ešte v koridore -2 sa ma pokúsil
rozhodiť jeden z organizátorov, keď sa tváril, že mi nedá popisy kontrol. Dáni tam totiž mali také
špeciálne pravidlo, že tým, ktorí nemajú klasický popisovník, popisy na štarte nevydajú. Zrejme z



dôvodu, aby pri ich strate nemali po pretekoch papieriky kade-tade po  zemi. Horko-ťažko som mu
vysvetlila, že môj špeci-retro systém (hand-made obal presne na rozmery piktogramov, pripnutý
zicherkou o gumičku na ruke) som mala aj včera a nebol problém. Na to už tam pribehol ďalší
týpek z koridoru -1 a piktogramy mi dal. Hurá. Ani toto ma však nerozhodilo, zakrátko mi odpípalo a
ja som už mala všetko vo svojich rukách. Či vlastne v nohách. Alebo najviac v hlave?

Vcelku rýchlo po štarte som do toho nabehla, zvládla som úvod, opadol zo mňa stres a už som
bežala  plnou  rýchlosťou.  V  priebehu  trate  som  strácala  maximálne  7  sekúnd.  Prvý  moment
zaváhania nastal po 10. kontrole, kedy bolo treba rýchlo pochopiť, že na most hore sa dostanem
po schodíkoch. Na pár sekúnd som tam síce úplne zastala, no túto stratu som následne dobehla
dlhším a jednoduchým postupom a na 11-ke som už viedla o 11 sekúnd. To ale nič neznamenalo,
nasledovala finta s 13-kou, kde som si až v postupe všimla, že kontrola je z opačnej strany múrika.
Nebol  čas riešiť,  čo bolo kratšie,  keď už tade, tak tade, hlavne nezastavovať a bežať naplno.
Zvyšok som už zvládla na parádu, bez zaváhaní, s namapovaním postupu vopred. Rýchlosťou
blesku som sa blížila k cieľovej aréne. Dobehový koridor lemovalo toľko povzbudzujúcich, koľko sa
ich tam len zmestilo. Zachytila som aj hlasný krik našej skupinky. A som v cieli…



Naši vravia, že je to výborné, no ja ešte nič nechápem. Len zdieľam prvé dojmy po dobehu s mojim
prvým trénerom.

Odchádzam vyčítať.  Kontroly  mám všetky  a  jasne tam svieti:  Place:  1.  Vtedy mi  asi  prvýkrát
dochádza, že mám medailu! Už to je fantastické, no myšlienky mi nezadržateľne smerujú vyššie.
Teraz už môžu. V duchu si kladiem otázku, že ktorú asi? A viem, že do dvoch minút od môjho
dobehnutia to už musí byť rozhodnuté. Cítim, že som bežala výborné preteky. Zvedavosť ma vedie
do výsledkového stanu, kde to už svieti. Vidím sa v druhom riadku, no pri podrobnejšom pohľade
zisťujem, že mám rovnaký čas s Američankou, čo znamená delené 1.miesto!
A je to tu. Toto už nedávam, utekám sa rýchlo dakam zašiť (čo je v tomto stiesnenom priestore
takmer nemožné), preč od pohľadov, nech to trochu vstrebem. Je to úžasný a snáď ani slovami
neopísateľný okamih. Nikdy predtým ma víťazstvo nerozplakalo, ale teraz sa mi valili slzy z očí,
sedela som na zemi ako malá kôpočka koncentrovaného šťastia a radosti, cez tie slzy som sa
doširoka usmievala, no proste zmes neopakovateľných emócií.

Po pár chvíľach som už bola schopná ísť zdieľať túto radosť s ostatnými. A boli to nádherné chvíle,
úprimné gratulácie a objatia a nekonečná radosť celej našej skupiny.



Doplním ešte, že ku slovenskej radosti prispelo aj krásne 3.miesto Silvie Chupekovej z W45 a len
málo chýbalo k ďalšiemu bronzu Ondrovi Pijákovi, ktorý bral zemiakovú v M35.

No a bol čas štelovať sa na vyhlásko. Nahodila som sukňu, nech Američanku s rovnakým časom
aspoň na bedni deklasujem. A išli sme si so Silviou sadnúť na vyhradené miesta.

Vyhlasovali od najstarších, takže hneď na úvod sa odohralo parádne standing ovation, keď sa na
stupienok vyštveral dedko z kategórie M95. Fakt obdiv a klobúk dolu! No a potom to šlo postupne
až po MW35, začínajúc vždy chlapmi a od tretieho miesta, takže ako úplne posledné zaznelo moje
meno a tú chvíľku slávy som si ozaj užila. Bola som nesmierne rada, že pri tomto mojom úspechu
mohol byť aj môj prvý tréner, dnes už viac slávny ako majster verša, Petrík. Keď som videla to
dojatie v jeho očiach, neubránila som sa slzám ani ja. Tu sa hodia ďakovačky, takže Petrík a Janka
Slámovci, vďaka, že ste ma k tomuto nádhernému športu priviedli, že ste mne aj iným deckám v
Unione ukázali jeho čaro takým spôsobom, že nás to aspoň niektorých chytilo navždy.

Veľká vďaka aj ostatným, ktorí ste pri  tomto mojom úspechu boli  a vytvorili  ste v Dánsku takú
pohodovú atmosféru, vďaka ktorej som mala psychiku nastavenú pozitívne a pripravenú na top
výkon, ktorý sa podaril. Som rada, že som súčasťou tohto kolektívu! Je to viac než len ten samotný
šport.

Po pretekoch sme si ešte dali vyhliadkovú plavbu loďou po kanáloch Kodane, čo bola po náročnom
dni úplne tá najlepšia voľba.

No a čo bolo ďalej? Ešte sme tam veľa pobehali, poblúdili, videli, zažili, v mori sa pokúpali, nasmiali
sa… ale pochopiteľne, tento deň už u mňa ozaj nič nemohlo predčiť.



Vďaka všetkým vám, skvelá partia!!!

A ešte nejaký motivačný záver…

Na veteránske sa bez ohľadu na ambície oplatí ísť! Už len pre ten zážitok.
No a kto chce viac, má dve možnosti. Buď potrénuje, prípadne si stačí už len počkať na tú správnu
kategóriu :)

Kaťa

porobenô



Môj najkrajší orienťácky zážitok 

Náš krásny šport sa vie takmer dennodenne postarať o nejaký NAJ-zážitok. Veľakrát sa jedná aj o 

príhody nie veľmi príjemné, ale z takých sa treba náležite poučiť a rýchlo na ne zabudnúť. Radšej sa 

s vami podelím o zážitok pekný. Aj takých mám dosť – väčšinou spojených s dobrým umiestnením 

na pretekoch. Vlastne až tak dosť ich nemám, nakoľko dobré umiestnenia nezbieram (ako zopár 

mojich súperov) buldozérom, ale sú väčšinou výsledkom dokonalej konštelácie hviezd, súhrou 

šťastných náhod, indispozíciou súperov, či nebodaj ich náhodným a nepochopiteľným zlyhaním. 

Tak teda rýchlo listujem v pamäti...... áno, pekných zážitkov bolo viac a u každého sa mi premieta 

v hlave jeho príbeh. Ale mám to – tento vám opíšem ako TOP! 

MSR v Middle 2011 pri dedinke Malinová. Náročný terén s pozostatkami po banskej činnosti,  

s množstvom kôpok, údolíčok, ktoré umelo vytvorili baníci medzi 14. a 18. storočím pri ťažbe zlata 

a následnom odstraňovaní zeminy. Akýmsi zázrakom som sa stal dva týždne predtým majstrom SR 

na klasických tratiach na Skalke. To bol tiež jeden nezabudnuteľný zážitok, keď súperi štartujúci 

predo mnou sa postupne v jednotlivých častiach trate odrazu zjavovali sprava, zľava, dokonca aj 

z protismeru. 

A potom prišla Malinová:  spíker Juraj – môj dlhoročný kamarát z detských čias – si poctivo 

vykonával už dlho pred štartom svoju prácu. Nedalo mu, aby v každej kategórii nespomenul 

„favoritov na stupne víťazov“. Nebolo ináč ani v mojej M 45-: spomenul Csabiho, Györgya a ešte 

zopár šrácov, moje meno ale neodznelo.... Tak som ho šiel hneď podpichnúť, načo mi odpovedal: 

„Prepáč Slámovec, ja viem, že si vyhral klasiku na Skalke, ale toto naozaj nie je terén pre Teba!“ 

Nuž ďakujem, bývalý kamarát !! 

Ide sa na štart, niečo vyše kilometra, cestou nakúkam do lesa..... kurňa, Juraj mal pravdu, 

sebavedomie klesá! Štyri minúty predo mnou štartuje Csaba, dve minúty György. No, títo dvaja 

keď sa dobehnú, to bude o majstrovi rozhodnuté. A predo mnou vytvoria dieru. Postupne ich les 

pohlcuje a už stojím na čiare ja.  

PÍÍÍÍÍP ! Ideš Peťo !!! 

Beriem mapu, hoci je pekné počasie, dávam ju do mapníka. Poznám sa – určite niekde spadnem, 

tak nech ju nezašpiním, či nebodaj neprederavím. Pozriem postup na jedničku – OCH!!  V takých 

hieroglyfoch som fakt ešte nebehal. OPATRNE!! Rozbieham sa a každú chvíľku spomaľujem, 

utvrdzujem si jednotlivé záchytné body. Prebeh cez malý hrebienok, cez údolíčko, cez ďaľší 

hrebienok, potom kudrlinky – tam by mal byť môj terénny tvar – kôpka. Už ju vidím, svieti predo 

mnou a ....... započujem zboku akési bľabotanie: György!! Orážame takmer súbežne.  

Pohľad do mapy: ďaľší postup ťažký nie je. Bežím vpredu, György tesne za mnou. Nemám brzdové 

svetlo, dúfam, že do mňa nevrazí, keď spomalím. Druhú kontrolu máme hneď, vyberám si postup 

na tretiu: krátky azimut cez  svetlozelené. Iba prebehnúť krížom cez dva chodníky a mám (-e) ju. 

Maďarský bľabot sa mení na stereo. Obzerám sa: Csaba!!  Chytá ma trochu panika – veď ja už na 

trojke mám dvoch obrovských favoritov! Peťo, sústreď sa! Vyberám postup na štvorku, zatiaľ čo si 

moji dvaja kamaráti vymieňajú zopár maďarských nadávok. Nabieham na chodník, maďarskí 

plnokrvníci za mnou. Na chodníku stojí chlapček s mapou a prosebne prevaľuje očkami. Doteraz sa 

za to hanbím, ale to bolo prvýkrát, čo som nezastal pri decku a neukázal mu, kde je. V priebehu 

sekundy som prekalkuloval riziko straty koncentrácie, tempa a tých dvoch. Akosi som mal pocit, že 

ich nemôžem pustiť pred seba. Upaľujem po chodníku a bočím do lesa o trochu skôr. Moji dvaja 



kumpáni za mnou. Vraciam sa nazad, teraz už odbáčam správne, kontrola! Teraz dlhší úsek cez 

„kudrlinky“, trochu chodníka a zase len kudrlinky. Chlapci bežia už vedľa mňa, zrazu asi 100 metrov 

pred kontrolou menia smer doprava. Čoto, čoto? Veď ja idem predsa dobre! Pokračujem vo 

svojom smere, ale pochybnosti ma začínajú nahlodávať.... Je to závrt, nebudem ho vidieť 

z diaľky.... KONTROLÁÁÁ !!  

Po mojich kumpánoch ani chýru, ani slychu. Tichučko orážam, ďaľšia kontrola je 90°doľava. To 

zvládnem aj bez buzoly, vytáčam sa a bežím. Krátky úsek – pohoda! Sakra, idem dobre?  Mal som 

si predsa len nastaviť azimut. Priehlbinka. Ani tá mi nebude svietiť z diaľky..... KONTROLÁÁÁ !!  

Orážam. Okolo mňa ticho. Teraz dlhý postup, zase 90°. Musím sa trafiť medzi krmelec a domček. 

Naberám smer, bežím krížom cez nič, krmelec alebo domček ale nemôžem minúť. Nekonečne dlhý 

postup..... Za sebou už počujem dupot kopýt dvoch maďarských plnokrvníkov. Dobiehajú ma. 

Predo mnou sa zjavujú obrysy domčeka. Je to senník, naberám smer k nemu. Obaja borci ma 

obiehajú sprava, vzdušný vír so mou zatrasie, takmer strácam balans. Chlapi pridávajú, aj ja sa 

pokúšam zvýšiť obrátky. Kontrola sa približuje, orážame spolu, ale ja ako posledný. Nasleduje 

postup v traverze cez ďaľšie kudrlinky, treba udržať smer. Moji dvaja spolubojovníci sa mi 

postupne vzďaľujú. Občas sa mi stratia za hrebienkom, či kôpkou, potom sa znovu objavia .....  ale 

môj odstup je stále väčší. Už našli kontrolu a teraz zbiehajú prudko dolu kopcom. Pokým orazím ja, 

už ich nebude.... 

Konečne odbieham od kontroly aj ja! Rútim sa nadol, akýmsi zázrakom držím správny smer. Opäť 

vidím Csabiho aj Györgyho dresy. Orazili kontrolu a už naberajú smer na ďaľšiu. Orážam aj ja, 

vystreľujem za nimi. Postup je v traverze, treba križovať dva chodníky v údolí. Ťuk kontrola 

a vzápätí ťuk ďaľšia. A teraz cez kudrlinky do posledného stúpania. Už vetrím cieľ. Snažím sa pridať. 

Započujem divný zvierací zvuk – to bude určite stádo diviakov! Nie, to chrčím ja, moje pľúca už 

nestíhajú. Obaja maďarskí žrebci sú asi 70 metrov predo mnou, stúpajú na kôpku. Za ňou je jama. 

Naberajú zvláštny smer doprava, mňa to ťahá viac vľavo. Strácajú sa mi za kôpkou. Ja ju obieham 

zľava a dobieham na kontrolu spoločne s nimi. Chlapi, bolo vám to treba Peťovi utekať??  

Rútime sa dolu kopcom takmer naslepo, mám čo robiť, aby som sa vyhol všetkým stromom. 

Triafame na kontrolu, pred nami posledný, tentoraz traverzový postup na zberku. Vbiehame do 

jemne zeleného porastu, malé tenulinké stromčeky ma dôkladne premasírujú medzi stehnami. 

Adrenalín a vôňa cieľa utlmujú bolesť. Orážam poslednú kontrolu v čase, keď moji kumpáni sú už 

v polke dobehového úseku. V reproduktore počujem hlas bývalého kamaráta spíkra, ako velebí 

Györgyho čas. Takže nie som na tom zle!! Šprintujem ako o dušu. Cieľ, vyčítanie SI.....   

A už počujem spíkra hlásiť: „Na prvé miesto sa priebežne dostáva Peter Sláma z ATU Košice“. 

Zvládol si to, Peťo! Už to teraz nie je v Tvojich rukách. Máš za sebou ešte pätnástich borcov, 

poradie sa ešte pomení. 

Občerstvujem sa. 15 pretekárov – to je ešte nekonečných 30 minút! Prichádzam k mojej taške, 

vyberám uterák a odchádzam sa umyť. Les postupne vypľúva jedného súpera za druhým. Na 

poradí sa ale stále nič nemení. Každú minútu sa zastavujem u výsledkovej listiny, očakávajúc, že po 

každom dobehnutom pretekárovi vyvesí usporiadateľ nový papier.  

Konečne! Definitíva! Peťo je Majster Slovenska! 

No time for losers, cause I am the champion!!  

 

Od týchto pretekov ma György oslovuje „Máster Sláma“ 


