Bronzové 2. kolo extraligy v Kladně a vynikající celková stříbrná příčka našeho týmu

Skvěle rozjeté první kolo na Julisce nám umožnilo vstoupit do druhého kola v Kladně s optimismem, že
stupně vítězů ze základních 2 kol můžeme letos po 3 letech vybojovat. Mírnil jsem však, jak v sobě, tak
navenek to, že je tato skutečnost jasnou záležitostí a vše půjde lehce jako v 1. kole. Nešlo, ale o tom více
dále…
Do Kladna jsme vyrazili v pátek, ubytovali a rozcvičili se na Sletišti. Tamní sportovní infrastruktura je na
vysoké úrovní a nabídla nám perfektní zázemí. Družstvo doznalo mírných změn. Vdávající se Verču
Janíčkovou (dnes již Dvořákovou) nahradila jiná Verča – Nedvědová. Namísto chodkyně Terezy
Ďurdiakové startovala po 2 letech na extraligu vracející se běžkyně Alice Prokešová. Po týmové poradě,
kde jsme se pozitivně naladili a zdravě nahecovali, jsme šli odpočívat.
Na druhý den nás přivítalo příjemné počasí. Morava byla pod palbou deště, Čechy včetně Kladna měli
příjemné počasí – polojasno a teploty 19-21 stupňů, vítr v rozmezí 2-3 m/s, na stadionu schovaném mezi
stromy to bylo spíše do 2 m/s.
Na krátkých překážkách si bohužel achilovku poranila Verča Nedvědová a nedoběhla. Jistě by dobře
bodovala. S obavami jsem vzhlížel k její další disciplíně – výšce. Překážky byly jinak skvělé, Lucka Čuda
Koudelová (tímto ji na dálku moc gratulujeme k sňatku) zvítězila a Andrea Zabloudilová si vytvořila
skvělý osobák za 13,81. To byl úvod soutěže. Rozběhy na 100 m výborné pro Lucku, která se přiblížila PB
(ve finále pak pěkné 4. místo). Andrea bohužel do finále nepostoupila a nebodovala. Ale měla před sebou
ještě náročný program. Přeskočím trochu dále. Ve vysokém tempu opět kmitala skokanka Terka
Hromadníková, která ani v extralize nechtěla původně kvůli obavám z výkonnosti startovat a nakonec se
v obou kolech uvedla skvěle. Její „víceboj“ tyč-dálka-trojskok byl skvělý. V sobotu v tyči a v triplu opět
body a 2 osobáky. Nejdelší běh byl 5000 m a body nám naskakovali – Lada, Alice a Eva se činily. Pro ty,
co dlouhým běhům neholdují, pětka se jako běh těžkooděnců běhala už na antických OH. Tedy společně se
sprintem, střední tratí, více skokem do dálky, hodem diskem, oštěpem a vícebojem jedna z legendárních
disciplín. Nemám rád hodnocení, „no co je toto za disciplínu“… Atletika je královnou proto, že dala
dohromady tak rozmanité disciplíny, jaké v poli a na dráze dnes vidíte. Je zajímavá způsobem závodění, ale
i rozmanitostí povah sportovců, kteří ty jednotlivé disciplíny dělají. Pokud nejste vícebojař, tak si běžte
zkusit hodit kladivem nebo skočit o tyči nebo uběhnout v maximálním tempu stýpl nebo 5000 m nebo mít
pocity na zvracení po 1 či dvou okruzích naplno. Vše má své a po svém taky bolí. Je to sport, který je
přímou linkou spojen s dávnou antikou, což je i naše kulturní bohatství.
Návrat k závodům. Nabitá půlka tolik bodů jako obvykle nepřinesla, ale přece jen byly. Na 400 m jsme
však body také brali a Adéla Sádlová se i přes žaludeční potíže „vyšťavila“ přes bolest k 1 bodu. Takhle se
bojuje za družstvo. Ve výšce i zraněná Nedvědka vybojovala 3 body. Každý bod se mohl počítat a vy dnes
již víte, že se také počítal. Plzeň do závodu vletěla naplno a chtěla pořadí zvrátit. S tím jsem počítal. Nutno
podotknout, že jasný favorit USK do toho tolik nešlapal a nesbíral tolik bodů jako na Julisce. Duklu jsme
však stále drželi za sebou. Další překážkový běh – tentokráte ten nejdelší s vodou a vítězství pro Terku
Novotnou. Stýpl hodně bolí a Terka věděla, že to nebude ten den ještě zdaleka všechno. Body zajišťovala
super i Lucka Filipová. Když už jsem u té antiky, tak jak probíhaly vrhy? Ranní kladivo a osobák Elišky
Krajčové! Katka na pozici hned za ní. Dobře se prala i diskařka Markéta Slavíková, i když tentokráte bod

nebyl. Oštěp a skoro 50 m pro Ivanu Koktavou a na bodech také Iveta Mocharová. Koule se nepovedla a
Lea Vargová skončila bez bodu, i když byly blízko. Soupeřky bodovaly. Pocta Diskobolovi přinesla sice
trochu nervózní průběh, ale nakonec všechny holky na bodech. Skvělé vidět vedle sebe zkušenost a dravé
mládí. Lea má ránu jak hrom, jen se uklidnit a trefit, poletí to pak hrozně daleko. Markéta určitě ráda
pomůže… Zpět na dráhu. Další překážky, tentokráte na celý jeden okruh. Emma je fakt rychlá, opět
vylepšuje NR Slovenska do 22-ti let a od toho dospělého jí dělí jen 7 setin sekundy. Další body za ní Katka
Dlabajová a Andrea Zabloudilová. Blíží se 200 m, tam nemáme nikoho, nebodujeme a Plzeň hodně
odskakuje, Dukla nás v kombinaci s trojskokem předbíhá. Ale i tripl nám body přináší a každý se počítá.
Jsou připraveny mílařky a běh, který nás může zachránit. Pole je mnohem silnější než minule, kdy jsme
bodovali jednodušeji. Běží se krásně plynule, to se na 1500 m stává málokdy. Vrzalka si jde jasně na čele
pro vítězství. Za ní se naše trojice v chumlu dalších závodnic vytahuje k hezkým výkonům. Osobák pro
Páju Štoudkovou, kousek za ní v 6-ti sekundovém PB Natálie Hluší. Jen o setinu zpět stýplerka Terka
Novotná (už jí to musí hrozně bolet). Pěkné body, jsme zpět. Je tady závěr a štafety. Kolikrát už
rozhodovaly? Na krátké štafety se já nemohu většinou dívat, nervózní, i když krásná disciplína. Holky
dobíhají třetí, ale při poslední předávce letěl žlutý praporek nahoru – přeběh území před předávkou.
Ztrácíme z konta 8 bodů. Do čela jde Plzeň. Jsme třetí, Duklu porazíme. Poslední disciplína, 4x400 m.
Máme silnou štafetu. Minule za vynikajících 3:43 a „až“ 4. místo. Dnes jdou holky ještě lépe, Pája na
jistotu předává a Gábina je už po 800 a 400 rozběhnutá a jde štafetu super, Emma doslova letí - okruh za
52,7, Adéla se vypne k výkonu a přes žaludeční obtíže udrží první místo. Cože, čas pod 3:42? To je po 14ti letech vylepšení klubového rekordu. Paráda. Jenže rozhoduje se jinde, stavíme také štafetu B a C –
dalších 7 bodů. To Plzeň nedělá. Celkově vítězí a dorovnává naše hlavní body. My jsme třetí za USK a
Dukla čtvrtá. Den předem jsem říkal, mohou rozhodnout pomocné body – tedy všechny body, které
závodnice získaly ve dvou kolech. Rozhodly a to opravdu všechny, každý se počítá a my máme 4 navrch.
Končíme tedy za USK na vynikající stříbrné příčce a Plzeň se musí spokojit s bronzem.
Nevím, jestli rozhodly štafety, které se nevyplácí podceňovat nebo každý jiný vybojovaný bod v obou
kolech. Rozhodla opět jednota. Psal jsem Vám již několikrát, že naši devizou musí být vždy soudržnost a
týmový výkon. Velký guru soutěží družstev (ten Pán co má na památku na Palačáku svůj vlastní závod) mi
říkával: výkon na sebe sama v družstvech nikdy nemůže vést k úspěchu, není malých vítězství a bodů v
disciplínách. Ne každý je TOP reprezentant, ale přesto může do svého výkonu pro družstvo vložit mnoho.
Jen bojovnost srdcem a obětování se pro ostatní přináší nakonec to kýžené uspokojení. To si ničím
nekoupíte. Všem moc děkuji za přístup. I já to silně prožíval, celé odpoledne mi bylo těžko od žaludku,
jelikož se závod vyvíjel nelehko, tak jak jsem to čekal. O to je tento úspěch hezčí a pro nás velmi cenný.
Co dále?
V soutěži družstev nás čeká finále extraligy, nazvané MČR družstev. Uskuteční se za měsíc – 22.8. Kde, to
zatím nevím. V plánu je Ostrava, ale pokud by to kvůli Covid-19 omezením nešlo, tak se nabízí Slavia
Praha. Jestli bude soutěž 2 denní, tedy kladivo den předem, to také nevím. Do finále jdeme uklidnění, bez
nervů. O to lépe se Vám může závodit. Do soutěže si neseme hlavní body získané za pořadí ve
dvou základních kolech. Tedy vítěz USK bere 7 bodů, My 6, Plzeň 5, Dukla 4 atd. K tomu kontu se
připočítají ve finále hlavní body od prvního místa dolů 7-6-5-4-3-2-1. Součet určí pořadí Mistra ČR a
dalších medailistů. Při rovnosti bodů rozhodují pomocné body ve finále. Máte to krásně rozjeté. Takže jako
třešnička na dortu to může cinknout. Třetí kolo chůze určené pro toto finále se jde 1.8. v Olomouci - 10 km

ve Smetanových sadech. Tam se chodkyněmi uvidím. Terko, Verčo, Betko, dobře trénujte, buďte zdravé a
žádné zádrhely na cestě, Olmik (Olomouc v brněnském slangu) je naštěstí blízko všem.
Pro finále se bude dělat zbrusu nová soupiska. Tu poskládám v co nejsilnějším složení podle průběžné
výkonnosti. Rád bych však, aby byly ve finále všechny holky, i kdyby se některé nevešly do sestavy. Jsme
tým. Pokud nám to vyjde, tak bych to rád s Vámi oslavil. Zorganizoval bych týmovou večeři a nějaký ten
přípitek. Tím pádem bychom po soutěži přenocovali v místě závodu a jeli domů na druhý den. O tom Vás
budu podrobně informovat.
Za 3 týdny se uskuteční v Plzni MČR jednotlivců. Mnohé z Vás na něm budou startovat. Nezapomeňte, že
uzávěrky přihlášek jsou nejpozději do 2.8. Zde půjdete každá svojí disciplínu a závodíte na sebe. Rád bych
však obsadil závod na 4x100 m. Ještě to budeme v průběhu doby ladit. Co je však důležité, nahlaste mi
požadavek k ubytování, k dopravě a k startu v disciplíně. Budeme mít rezervované ubytování ze 7. na 9.8,
v Hotelu York v Plzni, asi 5 km od stadionu. Potřebuji to od Vás vědět co nejdříve. Z Brna bychom
vypravili mikrobus. Posílejte mi zprávu e-mailem. Předem moc děkuji.

Pořadí ve 2. kole:

hl.body

pom.body

1.

AK Škoda Plzeň

7

202,00

2.

Univerzitní sportovní klub Praha

6

194,00

3.

AK Olymp Brno

5

183,00

4.

AK Škoda Plzeň

4

160,00

5.

SSK Vítkovice, z.s.

3

147,00

6.

A. C. TEPO Kladno

2

104,00

7.

PSK Olymp Praha, z.s.

1

93,00

Celkové pořadí Extraligy 2020

hl.body

pom.body

1.

Univerzitní sportovní klub Praha

13

447,50

2.

AK Olymp Brno, spolek

11

369,00

3.

AK Škoda Plzeň

11

365,00

4.

TJ Dukla Praha

9

328,50

5.

SSK Vítkovice, z.s.

6

282,00

6.

A. C. TEPO Kladno

4

203,00

7.

PSK Olymp Praha, z.s.

2

181,00

Podrobné výsledky zde: https://online.atletika.cz/vysledky/44394/0/2

Body závodnic ve 2. kole:

15. Vargová Leona

5,75 b

01. Čuda Koudelová Lucie

18 b

16. Chlupová Kateřina

5b

02. Novotná Tereza

13,75 b

16. Koktavá Ivana

5b

03. Zapletalová Emma

13,75 b

17. Mocharová Iveta

5b

04. Gajanová Gabriela

13,25 b

18. Filipiová Eva

4,75 b

05. Štoudková Pavla

11,25 b

19. Horváthová Michaela

4b

06. Hromadníková Tereza

11 b

20. Hluší Natálie

3,75 b

07. Janošíková Veronika

9b

21. Klímová Barbora

3b

08. Zabloudilová Andrea

9b

22. Nedvědová Veronika

3b

09. Nováková Lada

9b

10. Filipová Lucie

6,75 b

Nestartovaly:

11. Sádlová Adéla

6,75 b

Krejčiříková Klára

trénink po zranění

12. Krajčová Eliška

6b

Koláčková Adéla

trénink po zranění

13. Slavíková Markéta

6b

Janíčková Veronika

osobní záležitosti

13. Prokešová Alice

6b

Ďurdiaková Tereza

osobní záležitosti

14. Dlabajová Kateřina

6b

Body závodnic celkové za 1. a 2. kolo:
01. Čuda Koudelová Lucie

33,25 b

15. Vargová Leona

11,75 b

02. Zapletalová Emma

28,75 b

16. Dlabajová Kateřina

10,75 b

03. Novotná Tereza

28,75 b

17. Slavíková Markéta

10 b

04. Hromadníková Tereza

25 b

18. Filipiová Eva

9,75 b

05. Gajanová Gabriela

22,50 b

19. Ďurdiaková Tereza

9b

06. Štoudková Pavla

21 b

20. Koktavá Ivana

9b

07. Zabloudilová Andrea

20,25 b

21. Mocharová Iveta

9b

09. Sádlová Adéla

15,50 b

22. Hluší Natálie

8,50 b

10. Janošíková Veronika

15 b

23. Horváthová Michaela

8b

11. Chlupová Kateřina

14 b

24. Janíčková Veronika

6b

12. Filipová Lucie

13,75 b

25. Klímová Barbora

4,75 b

13. Nováková Lada

13 b

26. Nedvědová Veronika

3b

14. Krajčová Eliška

12 b

27. Ragasová Alžbeta

8 b (MB)

V Brně dne 20.7.2020

Tomáš Klíma
vedoucí družstva

