
Keď chce byť niekto rebel 
Neubehli ani dva týždne od vášnivých debát o priemerných časoch, ktoré spôsobili nakoniec 
zopár nedorozumení, no našťastie všetko sa uviedlo na správnu mieru a mali sme to tu 
zas :). Tentokrát sa ozval Mgr. Andrej Che Liška so svojou revolučnou víziou ohľadom 
cykloetapy :). Ako to dopadlo a aké to malo následky ste už isto všetci zaregistrovali, no pre 
tých, ktorí ešte niesu úplne v obraze len pripomeniem, že tentokrát to malo trochu horšie 
dôsledky ako pri časoch. Odskákala si to totiž kráľovská etapa. Takže pre niektorých smutná, 
pre iných možno radostná správa, tento rok sa najbrutálnejšie stúpanie Tour de Považie 
https://www.youtube.com/watch?v=uMLtncfnjB8&t=166s bežať (kráčať) nebude. Tým, 
ktorí plánovali v tejto etape spoznať svoj limit neostáva nič iné, len si počkať a veriť, že si 
to vynahradia na budúci rok. Nič sa nedá robiť, TdP ide ďalej a je potrebné sa sústrediť na 
nasledujúce etapy. Honor kráľovskej etapy tak pre tento ročník preberá etapa na Strážov 
ako najvyšší cieľový bod TdP 2017. 

 
Lukáš až na dno svojich síl 
Dva dni lialo bez prestávky a tak obavy ako to bude vyzerať na mieste boli oprávnené. 
Nazbieralo sa nás 23 čo by bola v predošlích ročníkoch rekordná účasť, no teraz sa už ani v 
premenlivom počasí nad tým nikto nepozastavuje :). Z prvej štvorky nechýbal nikto, takže 
sa opäť očakávali trvdé súboje o bednu v celkovom poradí. Ako prvé opäť vyrazili na trať 
Bootcamp girls, ktorím robil spoločnosť Mino, ktorý dnes nemohol bežať súťažne. Ráno ho 
toitž bolela noha a aj pri rozbehaní pred štartom to nebolo dobré, takže sa rozhodol etapu 
vynechať a zotaviť sa do tej nasledujúcej. Nemárnil ale čas a účastníkom dnešnej etapy 
natočil aspoň video. Po štarte hneď ako strela vyletel dopredu Jomi, ktorý dnes chystal 
vendetu za minulý rok. Minule totiž pri svojej premiére, na hrebeni totálne vybuchol a tak 
dnes chcel všetkým ukázať, že tento rok je super pripravený. Za ním sa už držali Kamzík s 
Lukášom. Peťo Pastorek dnes nemal nohy na to aby sa držal s Jozefom. Ten si proste išiel 
vlastný pretek. Cesta hore miestami pripomínala dažďový prales. Všade tiekli malé potôčiky 
a zo stromov pršalo aj keď bola obloha modrá. Tesne pod hrebeňom sa už začal objavovať 
prvý sneh a hmla. Vždy som sa sám seba pýtal, že klobúk dolu ako sa kočky z Dulova dokážu 

V pohode, dnes mám akciu 
 

Chlapi už mu 
nenalievajte 



orientovať v teréne, kde ešte nikdy neboli. Je všeobecne známe, že ženy na tom s 
priestorovou orientáciou niesu najlepšie. Keď som dnes pri bežaní s nimi počul akýsi anglický 
komentár, tak som si spočiatku myslel, že sa počas behu učia angličtinu, no keď som sa 
lepšie započúval, tak som zistil, že je to hlas navigácie :). Takže záhada vyriešená a musím 
uznať, že sa vynašli :). Mino to vzal na hrebeň prudkou skratkou a čakal s kamerou na 
Stratenci pri troch krížoch. Ako prvý sa tam ukázal Kamzík a s minimálnou stratou ho stíhal 
Lukáš. Do cieľa bolo ešte ďaleko a Lukáš už bol na hrane, tak vedel, že to bude bolieť. 
Časové hodnotenie je kruté. Nikto si nemôže dovoliť poľaviť. Ako tretí bežal hrebeňom Jozef, 
ktorému zjavne zaklopala na dvere forma a navyše Javorníky veľmi dobre pozná, takže 
mohol ísť úplne naplno. Peťovi Pastorekovi dnes neostávalo nič iné, len sa snažiť čo najviac 
limitovať stratu. Bol relatívne v pohode, pretože vedel, že mal v celkovom poradí veľký 
náskok. Taktiež super bežal Jaro Semančík, ktorý po dlhšej dobe neprišiel na bicykli a bolo 
to vidieť. Majo Hudec mal čo robiť aby za sebou udržal Hata. Rebel Lišiak dnes nepredviedol 
takú super stíhaciu jazdu ako pred rokom, takže niečo stratil. Prvý krát v tomto roku sa 
objavil na etape Peter Vyhnička a musel byť spokojný, veď za sebou nechal Michala Letka. 
Michal dnes nemal takú motiváciu, pretože mu na trati chýbal hlavný súper Mino. Ten dnes 
dostal rovnaký čas ako Michal, takže ich napínavý súboj o top ten môže pokračovať. V cieli 
sa mohol radovať z prvého miesta Kamzík. Lukášovi nakoniec na hrebeni nasekal 49 sekúnd 
aj napriek tomu, že Lukáš do toho dal všetko. A to doslova, pretože vyzeral v cieli tak zle, 
že mu zo strachu o jeho zdravie ponúkla poľská turistka tyčinku, aby tam neskolaboval :). 
Tretie miesto obsadil Jozef a dnešním výkonom sa opäť vrátil do boja o celkové tretie miesto, 
ktoré zatiaľ stále drží jeho najväčší rival Peťo Pastorek. Navyše presunutím Kačky, Jozef 
nevynechá cyklopetapu, takže boj o tretie miesto bude ešte napínavý. Postupne ako sa trúsili 
do cieľa ďalší účastníci, začalo sa aj počasie zlepšovať a ku koncu bolo pekne a teplo. Ženskú 
kategóriu dnes opäť ovládla Daniela Reksová a opäť navýšila svoj náskok pred Gabikou 
Mladošovou. Tretie miesto obsadila Janka Mišovcová. Po návrate na parkovisko nás Jarík 
ponúkol koláčom, pretože on už vraj ide držať nízkosacharidovú dietu :), aby mohol v 
celkovom poradí poraziť Mira Letka, s ktorým sa naháňa. Dnes máme opäť video, takže si 
všetko môžete pozrieť na vlastné oči. https://www.youtube.com/watch?v=MhKRogIaapU 
 

 
Zopár noviniek 



Aj keď je Tour de Považie 2017 ešte len vo svojej polovici, organizačný team už musí teraz 
premýšľať ako to bude vyzerať po odbehnutí finálovej etapy. Doteraz bolo zvykom, že sme 
vyhlasovanie najlepších a následnú after guláš párty riešili na súkromnej chate. A veruže 
tam bolo super https://www.youtube.com/watch?v=Q9SQ7ooFni4&t=424s . No tento rok 
nás prekvapila a podotýkam, že veľmi milo, na naše pomery vysoká účasť. Percentuálne 
vyjadrené sa jednalo o zhruba 50% nárast. Z tohto dôvodu už by nám malá chatka 
nepostačovala a aj zabezpečenie cateringu pre cca 30 ľudí už nieje v silách dvoch 
dobrovoľníkov. Padlo teda rozhodnutie, že tento rok sa záverečný ceremoniál spojený s 
posedením, uskutoční na Kolibe v Súľove. Nesmiem zabudnúť, že tento rok budú odmenené 
aj tri najlepšie ženy celkového poradia. Budeme tam mať vopred rezervované miesto. S tým 
je spojená aj nová výška štartovného v TdP. Doteraz sme vyberali euro za etapu, čo by  pri 
súčasnom formáte znamenalo 14 eur. Peniaze sa vždy použili na zaplatenie ročného 
prenájmu web stránky a zvyšok sa minul na maličkosti pre najlepších a už spomínaný 
catering. Keďže catering v novej variante odpadá, tak nám bude postačovať 5 eur od 
každého. Z vyzbieraných peňazí podľa prepočtov by malo vyjsť na zaplatenie stránky a 
nákup maličkostí pre najlepších. Zvyšné peniaze v porovnaní so starou sumou, ktoré by sme 
investovali do cateringu, tak každý môže minúť podľa uváženia na Kolibe, alebo pošetriť, to 
už je každého slobodná voľba. Či už si niekto dopraje jedlo aj pitie, alebo mu postačí iba 
jedna kofola nikto riešiť nebude. Ako prvé poriešime vyhlásenie najlepších a potom už bude 
nasledovať neviazaná zábava v štýle každý s každým ( myslel som rozprávanie :). No a koho 
by už nebavilo Kamzíkove rozprávanie o časoch, ktoré zabehol počas svojej bohatej bežeckej 
kariéry :), bude môcť podľa chuti kedykoľvek odísť. Verím, že sa aj na novom mieste 
budeme baviť rovnako dobre ako naposledy :). Však, budúci predseda ?  :)))) 
 
 
Kráľovská etapa už o týždeň 
Ako som už spomínal, v tomto roku získal po nedávnych zmenách štatút kráľovskej etapy 
beh na 1213m vysoký Strážov. Prial by som si pekné počasie, pretože ten pohľad z lúky po 
Strážovom podľa mňa patrí k najkrajším na Slovensku 
https://www.youtube.com/watch?v=wFTRcUtnhLk&t=74s . Tento rok sa vracia varianta zo 
Zliechova. Etapa nie moc dlhá, no poriadne prudká. No a kde by už mala padnúť konečne 
tá štyridsiatka ako nie tu :). Všetkým, ktorí plánujú tento rok zapísať takzvaný all in, čiže 
nevynechať ani jednu etapu odporúčam si teraz pred Strážovom dobre oddýchnuť, pretože 
po Strážove to bude veľmi náročný týždeň, nazývaný aj ako pekelný :). Oddýchnite, 
potrénujte a kto ste veriaci, tak sa prosím prihovorte nech už sa vráti konečne krásne 
počasie :). 
 
 
 


