
Ohlédnutí za Zvičinou 2013. 

Termín  letošního závodu byl posunut   z původního  4. května  na 11. května.  Důvodem bylo konání memoriálu  Ivo 

Domanského, dlouholetého organizátora běhu do vrchu, který zemřel  v listopadu loňského roku.  Tím pádem se nám 

ani nepodařilo stihnout otevření turistické sezony, které pořádá  mikroregion  Podzvičinsko.  Deštivé počasí, 

rozbahněné cesty a nejisté počasí v den závodu vykonaly své. 

Jako první  se na trať pochodu se vydal  v 7.00 pan Sůva z Hořic. Vlakem z Lázní Bělohradu v 8.00 hodin přijelo              

5 turistů, Mirek Votruba přivezl  autobusem z Mlázovic asi  15 chodců. Osm účastníků tvořila skupina rodiny 

Kynclových z Šárovcovy Lhoty. Celkem se na trať pochodu vydalo  100 „pochodníků“. Mnozí z nich využili  naši 

nabídku  k nakoupení turistické vizitky s tiskem příležitostného razítka  k 35. ročníku  pochodu na Zvičinu.  U presence 

obdrželi od manželů Jany a Standy Ulvrových magnetickou šlápotu s emblémem závodu. Tento drobný dárek zajistil 

ve firmě AMADEA Lázně Bělohrad Jirka Svoboda. Menší zájem byl  letos o prohlídku cihelny, i když díky Ing.arch. 

Martinu Pourovi se zde za poslední rok objevilo  mnoho muzejních novinek. Kontrolní stanoviště za Vřesníkem 

tradičně zajišťovali  Martin Wagenknecht , Tomáš Čeřovský a Jakub Zahradník z Mlázovic. Mnozí turisté využili 

občerstvení  na hrázi rybníka  pod Byšičkami, kde se konaly  tradiční rybářské závody. Servisní službu na Zvičině 

prováděli  pro pochodující, cyklisty i běžce  Pavel Vích, Vláďa Hátle, Jana Voňková, Barborka Vaníčková  a Johanka 

Folprechtová. 

Na start 9. ročníku MTB časovky se postavilo 34 závodníků, z toho 5 žen. Vyhrál Tomáš Berger v pěkném čase              

0. 44.15 hod. Šárovcova Lhota měla  zastoupení v bratrech Krupkových, starší Adam měl čas 1.29.18 hod. a mladší 

Milan byl jen o 28 vteřin pomalejší. Letošní  cykločasovky se zúčastnil  i Ladislav Mach z Lužan, který po zdravotních 

problémech nenastoupil ke svému 44. startu v běhu.  Věřme, že příští rok to bude lepší a poběží s číslem 44. Tradiční  

účast v časovce mělo družstvo deseti bikerů z Chotče na skládačkách. Všichni si užili náročné a blátivé trasy dosytosti. 

S organizací závodu nám pomáhají  Jaroslav  Kraus, Odřich  Ulvr a Zdeněk Kubánek z Lázní Bělohradu. Věříme, že 

příštího, již desátého ročníku se zúčastní alespoň 50 závodníků. Kromě kategorie mužů a žen, rozšíříme závod  o 

kategorii juniorů. 

46. ročník běhu odstartovala Číňanka  Koko, která zastupovala partnerský  podnik našeho závodu Microrisc. Ve 

startovním poli bylo celkem 8 závodníků firmy Microrisc, z toho dvě Číňanky a dva Rakušané. Po delší době se náš 

závod stal mezinárodním (před více  než  20 lety  tu byla  početná  výprava Poláků). Od startu až do cíle a během 

předávání cen pršelo a pršelo. Ze 127 účastníků dokončilo 125 , vzdaly  Číňanky. Z mužů byl nejrychlejší Martin Berka 

(Kozákov) v čase 0.56.18 hod., druhý Jiří Žák z Techniky Brno 0.56.52 a třetí Bořek Jančík z Hořic 0.56.57. Z žen byla 

nejrychlejší Táňa Metelková z  TJ Sokol Hradec Králové (loňská vítězka seriálu běhu do vrchu) v čase 1.03.51 hod., 

druhá byla  Jana Lenčová z AC TJ Jičín  1.15.20 a třetí  Eliška Česíková z TJ Slatiňany  1.18.47.  Před všemi, kteří závod   

v letošních velmi náročných  podmínkách dokončili , hluboce smekáme. Bohužel divácká atmosféra  při doběhu na 

Zvičině byla  chabá, protože každý utíkal do tepla a využil autobusu, nebo svého vozidla k rychlému odjezdu. 

Zpracování výsledků bylo rychlé, přes to se nám nepodařilo předat  ceny a diplom 5 závodníkům, kteří   Zvičinu 

opustili před vyhlášením. Ceny  předávali  osvědčení zástupci hasičů, pan Břetislav Holšán, ředitel okresní hasičské 

pojišťovny a starostka hasičů okresu Jičín paní Eva Steinerová. Letos se nekonají žádné volby, proto se žádní politici na  

Zvičině  při předávání cen nevyskytovali. Výše zmíněným hasičům voda nevadí  a svého úkolu se zhostili na výbornou. 

Závod komentoval letos potřetí  lhotecký chalupář David Marek.  Po osmi letech  se objevil  na startu i v cíli domácí 

závodník , lépe řečeno závodnice, Renata Kubíčková z Mlázovic, která doběhla v pěkném čase 1.29.29 hod.  Stala se 

tak na rok  držitelkou  putovního poháru. Vnučka  Ivo Johna, dlouholetého člena organizačního výboru Zvičiny, nejen , 

že dobře  běžela, ale před lety vyhrála televizní  pěveckou soutěž DOREMI. Za povšimnutí stojí účast Milana Jezbery 

z Bělohradu, který jel na kole i běžel.  Nejstarším účastníkem byl  František Marek z Červeného Kostelce (1941) a z žen 

Miloslava Vraštilová (1956) ,pravidelní startující. V tombole bylo vylosováno  trekingové kolo a deset sportovních  

zavazadel. Jinak závodníci obdrželi při zápisu taštičku s upomínkovými předměty od firmy Microrisc. Koláče z Pekařství  

Rýdl z Lázní Bělohradu  a banány z Potravin Švamberk  z Hořic  přišly vhod, letos šel na odbyt i  lahodný čaj, který 

připravila  hospodská Jana Lonerová. Publicitu našeho závodu v Jičínském deníku zajišťoval Jiří  Petráček. Pěkný článek 

o startu  chotečských  cyklistů na skládačkách  napsal  Jirka Vích ml., děkujeme.  Děkuji všem , kteří  pomohli závod 

organizovat, všem , kteří nám pomohli  finančně či materiálně. Věřme, že příští rok 3. května  bude  počasí  vlídnější a 

tím pádem účast startujících ve všech disciplínách vyšší. 


