
Finále za dverami  
Už len týždeň nás delí od poslednej etapy Tour de Považie 2017. Veru tak, tri mesiace 
ubehli ako voda a pred nami sú už iba dve výzvy, ktoré treba zdolať, aby sa každý, kto 
stále drží 100% účasť mohol radovať zo splneného cieľa :). Zisťujú sa už aj priebežné 
počty, že koľko sa nás stretne na finále. Michal potrebuje vedieť zhruba koľko miest má v 
kolibe zajednať alebo či si rovno nerezervujeme celú kolibu :). Pevne verím, že nám bude 
priať počasie a celú Tour de Považie 2017 zakončíme vo veľkom štýle s afterpárty ako sa 
na takúto skvelú akciu patrí :).  
 
Ženská účasť láme rekordy  
Teraz neviem, čo mám vychváliť skôr, či Lišiakovu super zorganizovanú etapu alebo tú 
neuveriteľnú ženskú účasť na dnešnej etape :). Ladies first, takže už Malý Manín bol pre 
nás veľkým prekvapením, koľko bežkýň sa prišlo popasovať s prevýšením Malého Manína. 
No po Butkove je všetko inak :), veľa nechýbalo a bolo by to 50 na 50 :). Nedá mi 
nespomenúť si na jeden názor, kedy mi bolo povedané, že vraj nám nikdy neprídu na 
etapy behať ženy, pretože Tour de Považie je pre ženy príliš ťažká. Po rokoch kedy sa 
ženy Tour vyhýbali, som si už začal myslieť, že to bude asi pravda. No všetko zmenili 
kočky z Dulova, ktoré evidentne TdP chytila rovnako ako nás a chodia pravidelne na každú 
etapu. Ešte viac to vylepšuje už tak super atmosféru a tak všetci prichádzajú s úsmevom 
na etapu a s úsmevom odchádzajú aj domov a to je najväčšia odmena za našu snahu akú 
môžeme dostať.  
A teraz k Lišiakovi. Pochyboval som či dokáže prekonať tohtoročný Holíš, no Andrej, keby 
som mal klobúk, tak ho smeknem. Počasie top, značenie top, občerstvenie top, účasť top. 
Naozaj perfektne urobená etapa, takže mi neostáva nič iné, len za všetkých vysloviť jedno 
veľké ďakujem. Vďaka patrí aj Andrejovej sestre Tereze, ktorá napiekla super koláče, na 
ktorých si všetci pochutili. A znovu sa budem opakovať ale známkou kvality boli tie 
vysmiate tváre, ktoré som videl všade okolo seba :). Možno len jedna rada do budúcnosti, 
Gabike treba vždy vyniesť hore páperovú bundu, aby ju neklepalo od zimy :).  
 

 



 
Kamzík Súľovský opäť na víťaznej vlne  
Dnešná účasť čítala 32 bežkýň a bežcov. Ženská kategória odštartovala opäť v predstihu. 
Tento systém sa javí ako vysoko efektívny, pretože ak sa dobre načasuje odstup, tak sa 
prakticky všetci strétavame v cieli v rovnakom čase. Dnes to kočky narozdiel od duatlonu 
odhadli veľmi dobre :). A na štart priviedli aj novú tvár Niku Švaňovú, ktorá sa javí ako 
veľmi dobrá bežkyňa. Nielen, že dnešnú etapu ovládla s veľkým náskokom pred druhou 
Gabikou a treťou Jankou Mičudovou, no dokonca dnes naložila aj niektorým chlapom a to 
sa doteraz darilo iba Daniele Reksovej. Takže ak by sa obe stretli na jednej etape, tak by z 
toho mohol byť zaujímavý súboj :). Za zmienku stojí aj výkonnostný pokrok Janky 
Mičudovej, ktorá nevynechala ešte žiadnu etapu. A je vidno ako ju to posunulo dopredu. 
Dnes za sebou nechala dokonca aj Šárku, ktorá suverénne ovládla Malenicu. Uznanie ale 
patrí všetkým babám.  
V mužskej kategórii sa žiadne podobné prekvapenie nekonalo. Po štarte to opäť rozbalil 
pacemaker Jomi nasledovaný Lukášom a PePom. Kamzík sa držal s kľudom vzadu a čakal, 
kým jeho motor chytí správne otáčky. Nechcelo sa ani Jokovi, ktorý sa tiež chvíľu hľadal. 
Po opustení asfaltky sa už začalo naplno závodiť a Kamzík už docvakol čelnú skupinku. 
Celé pole sa natiahlo a medzi jednotlivými bežcami boli niekoľko sekundové rozdiely. Na 
lúkach sa začal dopredu drať zlepšujúci sa Peťo Bielik, ktorý konečne začal podávať 
výkony, na aké sme u neho boli zvyknutý. Po Lúkach nasledoval dlhý zbeh. Niekto tam 
veľa získal, napríklad Martin Marko a niekto sa tam trápil, ako napríklad Mino, ktorý 
nechcel dopadnúť ako Dumoulin na Gire :). Po zbehu nasledovalo záverečné tiahle 
stúpanie do cieľa. Joko vraj napočítal štrnásť zastavení, škoda, že sme túto informáciu 
nevedeli skôr. Mohli sme si to odpočítať, pretože stúpanie vyzeralo, že nemá konca. Dobre 
si počínal aj nováčik z Ilavy a teraz neviem krstné meno, lebo Lišiak zapisoval len 
priezviská, veľa mu nechýbalo a skončil by do top ten, čo sa na TdP považuje za kvalitný 
výsledok. Etapu ovládol pohodlne Kamzík, pred Lukášom a na tretie miesto sa po dlhšej 
pauze vrátil Peťo Pastorek. Po prepočtoch to vyzerá, že Peťo definitívne stratil šancu na 
celkové tretie miesto, pretože to čo predvádzal Jomi v posledných etapách nemohlo 
dopadnúť inak. Jomiho tak dnes vôbec nemusí trápiť štvrté miesto. Piaty Jaro Semančík 
tiež predvádza posledné etapy veľmi dobré výkony. Joko to nakoniec vytiahol na šieste 
miesto a po tej nechuti na štarte, môže byť spokojný. Skokanom dňa bol Peťo Bielik, ktorý 
ešte v polovici trate bol niekde na trinástom mieste a nakoniec to vytiahol až na siedme. 
Hato už stabilne v top ten. Martin Marko presne naopak. Butkov bola myslím jeho prvá top 
ten v tomto ročníku. A dnešnú top ten uzavrel Majo Hudec, ktorý si napravil chuť z 
minulého roku. Video tentoraz neponúknem, no točil Lišiak a tak hádam niečo na youtube 
hodí. Mali by to byť super zábery, pretože mal k dispozícii štvorkolku :).  
 
 Novinka s názvom Makyta 
Pravdupovediac ani neviem, čo by som vám mohol o tejto etape povedať. Nikdy som tam 
totiž nebol a tak nemôžem hovoriť z vlastných skúseností. Ale asi to bude významný kopec 
pre Púchovský región, keď po ňom pomenovali značku oblečenia, ktorá sa tu vyrába alebo 
to je naopak? :). Veď aj Manín dal v PB názov veľa budovám a organizáciám. Teda ak to 
bude rovnako atraktívny beh ako na Veľký Manín, tak sa máme na čo tešiť. Makyta sa 
dostala do Tour na poslednú chvíľu ako odmena za minuloročnú pravidelnú účasť Mira 
Žbáneka. Tento rok sa však na TdP doteraz nezúčastnil a tak bude musieť účastníkov táto 
etapa ohormiť natoľko, aby ju tlačili do termínovky aj v roku 2018. Termínov je totiž 
každý rok málo a adeptov na etapu veľa, čiže vždy sa hľadá nejaký kompromis. Navyše 
pri tohtoročnej pravidelnej účasti báb z Dulova si viem predstaviť, že by sa budúci rok do 
termínovky dostala etapa z ich prostredia. Bežecký klub Lysá pod Makytou je v tomto 



regióne dosť známy a tak som zvedavý, či sa prídu porovnať nejaký noví borci z tohto 
klubu so špičkou TdP. Videá vám tentokrát neponúknem, pretože žiadne nemám. Počasie 
hlásia suprové, tak sa môžeme všetci tešiť čo nám Makyta ponúkne za výhľady :). 
Oddýchnite a vidíme sa na štarte v nedeľu.  
 


