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ČEZ Jizerská 50 nepřináší 
pouze velké příběhy, ale také ty 
malé. Přestože se svým časem 
v podobě jedné hodiny a 25 
minut nepatřil třebíčák Jan 
Drobílek k nejlepším, přehléd-
nout ho nešlo. Jeho kamarádi 
mu totiž přichystali překva-
pení, k padesátým narozeni-
nám, když mu v cílové rovince 
nasadili vavřínový věnec pro 
vítěze a do cíle ho doprovodili 
hromadným aplausem.

 Antonín Zvěřina

Jak se vám závod běžel?
Bylo to pro mě poprvé, takže to 

bylo těžké. Po prvním kole jsem si 
trochu myslel, že to nedotáhnu do 
konce (úsměv). Ale nějaký sport 
jsem dělával a bylo nádherné počasí, 
takže jsem to zvládl. Lepší podmín-
ky jsme si nemohli přát, pořadatelé 
připravili trať skvěle.

Byl pro vás start na ČEZ Jizerské 
50 dárkem k padesátinám?

No… Byl to pro mě jak dárek, tak 
trest (smích). Kamarádi to ale samo-
zřejmě nemysleli nijak ve zlém.

Měl jste před potvrzením závodu 
strach, že by se nemusel vůbec konat 
a že byste o dárek přišel?

V neděli, než se sešel organizační 
výbor, už jsem měl trochu strach, že 

Padesátka k padesátinám. 
Závod byl skvělý, říká oslavenec

JAN DROBÍLEK s vavřínovým věncem v cíli se svými kamarády. 
Foto: archiv P. Pacala

ani nepojedu. Ale jakmile bylo rozhod-
nuto, sešli jsme se s klukama a dohodli 
jsme se na této variantě.

Co jste říkal na podmínky?
Trať byla vynikající. Na běžkách 

sice nestojím poprvé, ale na závodní 
trati jsem nikdy nejel. Byla báječně 
udělaná, trošku rychlejší a mírně pro-
mrzlá. Prostě skoro dokonalá. Navíc 
jsem měl skvěle namazané lyže, celé 
to vyšlo parádně. Moc děkuju pořa-
datelům za skvělé podmínky.

A na závěr, byl jste se svým výko-
nem spokojen?

Moc!   Měl jsem původně  strach, 
abych neatakoval časový limit, ale když 

Krajská celoroční soutěž Pohár Vyso-
činy odstartovala svým prvním Novo-
ročním turnajem v neděli 17. ledna 
2016. Na jihlavskou tatami se sjelo 172 
účastníků z různých míst z Kraje Vyso-
čina. Vyrazili tam také dva naši závod-
níci a jedna závodnice. Zasloužené 
vítězství si vybojoval zkušený judista 

Ondřej Chalupa v kategorii mladších 
žáků ve váhové kategorii nad 60 kg. 

Druhé místo obsadil nejmladší tře-
bíčský závodník Radek Nechvátal v 
kategorii mláďat a ve váze do 26 kg. 
Sára Vaníčková obsadila páté místo v 
kategorii mladších žákyň a ve váze do 
36 kg.    -zt-

NA SNÍMKU medailisté Ondřej Chalupa a Radek Nechvátal.
 Foto: archiv oddílu

První letošní zlato a bronz

se mi to povedlo takhle, tak jsem abso-
lutně spokojený.

 ***

Takhle se vyjádřil třebíčák Jan Dro-
bílek pro web Jizerské padesátky. Ale 
kdo tuto recesi vymyslel? Pátrání nás 
dovedlo až k místostarostovi Třebíče 
Pavlovi Pacalovi. A nezapíral. 

„Napadlo nás to v květnu, kdy bylo 
možné se do závodu přihlásit v prvním 
kole. Věděli jsem, že se uskuteční v termí-
nu, kdy bude mít náš společný kamarád 
Honza Drobílek padesátiny,“ vzpomíná 
Pacal. 

Okamžitě to kamarády inspirovalo 
k tomu, že tento člověk nemůže osla-
vit svoje Abrahámoviny jinde než tady. 
„Přemýšlel jsem, jak to celé zpestřit, a pro-
tože se znám s organizátory, mediální 
agenturou, která to zastřešuje, nechal jsem 
vyrobit vavřínový věnec,“ přiblížil Pacal.

Veškeré jeho snažení by vešlo vni-
več, kdyby nevěděl, že do cíle přiběhne 
před oslavencem. Pak už se jen stačilo 
domluvit, aby byl při dojezdu Honzy 
v cílové rovince a mohl mu umístit vav-
řínový věnec na krk. Ten o něčem tako-
vém neměl ani tušení. 

Co na to oslavenec?    „Byl velice pří-
jemně překvapen   a   dokonce jsme zazna-
menali i trošku dojetí,“ zaznamenal 
kamarád první rekce oslavence. Vavří-
nový věnec, to nebylo všechno.  Hlasa-
tel vyvolával jeho jméno, celý stadion 
mu tleskal, včetně závodníků. Ale přece 
jen, opravdu padesátka? Padesát kilo-
metrů na lyžích?

Tak to ne, bylo to šestnáct kilometrů, 
ale zkuste to mnozí v padesáti letech 
uběhnout. Ale bylo to v rámci Jizerské 
padesátky. A následně?

„Oslavovalo se i po cestě domů, bylo to 
velice příjemné,“ netajil Pacal.  A ještě 
něco. Na mazání třebíčských reprezen-
tantů dohlížel dlouholetý kolega repre-
zentant v běhu na lyžích Lukáš Bauer. 
„Říkal, nebojte se, my vám to namažeme 
a pojedete. A jeli jsme,“ vzpomínal Pacal. 
A jelo? Jelo! 


