
Kros 2017 - vítězi byli všichni…
22. duben 2017

V sobotu 22. dubna 2017 proběhl v blízkosti Zámku Štiřín, pod záštitou starosty obce 
Kamenice Ing. Pavla Čermáka, 7. ročník krosového závodu – MCC Kros Štiřín. 
Přinášíme rozhovor s ředitelem tohoto závodu prof. MUDr. Antonínem Pařízkem, CSc.

V obci Kamenice nepřistáli mimozemšťané, to jen Vilém a Hubert Ratajovi si mohli po svém závodě vypůjčit od hasičů z Těptína jejich záchranářské přilby.  
Kluci neplánovaně napsali příběh dne…

Máte za sebou dnes již populární  
a dokonce mediálně známou  
sportovní akci, která se nazývá  
MCC Kros Štiřín. Jak akce proběhla?
Skvěle, skvěle, skvěle… A to přesto, že 
„Svatý Petr“, patron počasí, který je prý 
vrtkavý, jednou nadšený a jindy zase báz-
livý, se letos rozhodnul, že nás opět svým 
rozmarem prověří. 
 
Máte přece motto závodu  
„Čím horší počasí, tím lepší kros…“
Toto heslo našeho závodu vzniklo v roce 
2014, kdy jsme očekávali hrubou nepřízeň 
počasí. Měli jsme tehdy snahu dát jed-
noduchým sloganem najevo, že závody 
prostě budou…, a to za všech okolností, 
tedy za každého počasí. Všichni v našem 
týmu si mysleli, že už nemůže být hůře. 
Mýlili jsme se. Lidově se říká, že z nebe 
svítí slunce, anebo padá voda. Letos jsme 
během našich závodů slunce neviděli ani 

pikosekundu, ale voda nejenže padala z 
nebe, ale na loukách a pastvinách mezi 
Štiřínem a Všedobrovicemi po každém 
došlápnutí přímo vyvěrala ze země. Prostě 
krutá nepřízeň počasí.

Jak byste ten den popsal?
Stručně – a použil bych k tomu interneto-
vé stránky „Archiv počasí“. Ty zobrazují, 
jaké bylo počasí v našem kraji dne 22. 
dubna 2017. Stroze se zde píše: bylo ob-
lačno až zataženo, místy přeháňky nebo 
slabý déšť, od 700 m srážky sněhové. 
Denní teploty 6 až 10 °C. Noční teploty 
4 až 0 °C. Vítr západní o rychlosti 4 až 8 
m/s, v nárazech 15 až 20 m/s. Přehledný 
graf vývoje teploty  
v měsíci dubnu a zejména naše foto  
a video dokumentace všem pomohou 
představit si, jak že to, v den našeho 
závodu, po předchozím deštivém týdnu 
reálně vypadalo.



Co shledáváte, pane profesore,  
za tak nepříznivých podmínek na  
letošním krosu pozitivního?
Naše akce je určena zejména pro děti 
a mládež. A když se rodiče mnohdy 
ročního potomka probudí a z okna bytu 
vidí tmavé, olověné nebe, ze kterého 
padají pomyslné trakaře, na mobilu 
zjistí neúprosnou předpověď, a přesto se 
zvednou, dítě nabalí do zimního, nepro-
mokavého oblečení a vyrazí do kruté zimy 
a bahna, tak to cosi vypovídá. Je prostě 
vidno, že překvapivě velký počet našich 
obyvatel nepatří k rozmazleným cukrovým 
panenkám. Naopak jim nechybí otužilost 
a odhodlání se utkat  
i s nepřízní počasí.

Kolik bylo letos účastníků?
V 19 kategoriích, od 0 do + nekonečno 
se krosu zúčastnilo více než 400 závodní-
ků. To byl zhruba stejný počet účastníků 
závodu jako loni. Podle provozu zazna-
menanému na obou parkovištích se zdá, 
že dorazilo proti loňsku více diváků. Je ale 
pravda, že jak závodníci, tak také jejich 
doprovod po absolvování závodu raději 
rychle odcházeli, protože se báli, aby 
neprochladli. 

Vy máte kategorie od 0 do + ∞? 
Přesně tak. Na nejkratší trati, která je 
tradičně dlouhá 50 m, startují děti, které 
mnohdy nedovršily ještě ani rok svého ži-
vota. Mají ale povolen mechanický doping 
– doprovod rodiče :-). 

Objevily se v naší obci opět i známé 
tváře?
Přišla celá řada známých osobností. 
Přivítali jsme opět patrona závodů - olym-
pijského vítěze Romana Šebrleho, který 
přivedl dceru Terezu. Ta se zúčastnila 
závodu a nakonec stála i na stupních vítě-
zů. Se svými potomky se objevil na startu 
i slavný český kardiochirurg Prof. MUDr. 
Jan Pirk, DrSc., který byl i startérem první-
ho závodu dne. Snad protože je marato-
nec a 5 km je pro něj vlastně krátkou tratí, 
tak ukázal bojovné srdce a skvělou fyzic-

kou připravenost. V roli startéra se letos 
představil i senátor Jiří Růžička, který na 
našem krosu právě před rokem zahajoval 
svoji předvolební kampaň do Senátu ČR. 
O vynikající atmosféru deštivého  
a blátivého dopoledne se postarala  
dvojice moderátorů Kateřina Nekolná  
a Petr Svěcený, který je mj. novým oby-
vatelem Kamenice, resp. Nové hospody. 
Oba prokázali, že jsou skuteční profe-
sionálové a jejich komentáře si vůbec 
nezadaly s úrovní komentářů velkých 
sportovních mítinků.
Někteří naši příznivci se nemohli pro své 
pracovní povinnosti dostavit. Přesto náš 
těptínský soused Tomáš Töpfer, ředitel 
Vinohradského divadla, věnoval všem 
medailistům rodinných štafet vstupenky 
do tohoto divadla. Již tradičně věnoval 
Václav Hrubý, ředitel Zámku Štiřín, oběma 
vítězům kategorie dospělých poukaz pro 
dvě osoby na noc do tohoto krásného  
a romantického zámku.
 
Součástí akce je charitativní sbírka 
finančních prostředků…
Veškeré startovné a finanční dary, které 
byly získány během sychravého dopoled-
ne, jsou věnovány Centru pro předčasně 
narozené děti porodnice „U Apolináře“. 
Právě v této souvislosti začal osud naše-
ho dne psát nečekaně vlastní příběh.

Prozradíte nám jaký?
Na startu závodu dlouhého 200 m stáli 
dva chlapci - dvojčata. To samo o sobě 
není nic překvapivého… ale přece jenom 
byla tato dvojčata specifická. Vilém  
a Hubert Ratajovi, se totiž narodili extrém-
ně předčasně. Narodili se své mamince 
teprve ve 25. týdnu, tedy v 6. měsíci tě-
hotenství. Porodní váha chlapců byla 620, 
respektive 750 g. Většina porodníků –  
a zejména neonatologů – s nimi v perina-
tologickém centru „U Apolináře“ strávila 
více než čtvrt roku, než mohli být chlapci 
propuštěni do domácí péče. Je proto 
úžasné a pro mne jako porodníka velmi 
povznášející, že nyní po letech se mohou 
postavit na startu jako zdraví, sebevědo-

mí a sportovně nadaní borci. Jen se tento 
příběh dostal na světlo světa, tak se kluci 
pochopitelně rázem stali symbolem letoš-
ního 7. ročníku našeho krosu. Vilémovi  
a Hubertovi se samozřejmě dostávalo vel-
ké pozornosti. Blahopřál jim sám Roman 
Šebrle, rozhovor s nimi natáčela na místě 
přítomná ČT a splnilo se jim jejich velké 
přání - mohli se svézt po areálu našeho 
sportoviště na opravdické čtyřkolce! 
 
Kdo vyhrál? V jaké kategorii a jakou 
cenu?
Za nejlepší výkon dne obdržela pohár 
Tomáše Dvořáka závodnice na 700 m 
Terezie Táborská. Tomáš tento pohár 
vybojoval při svém desetiboji v Götzisu 
v roce 1995. Vítězi sportovního dne byli 
ale všichni, nejen aktivní účastníci akce, 
diváci, ale dokonce i organizátoři, neboť 
ve velmi náročných podmínkách se 
podařilo celou akci technicky bezchybně 
zvládnout.
Podrobnější informace, více fotografií 
a dokonce i videozáznam z povedené 
sportovní události v naší obci naleznete 
na www.kros – stirin.cz.
Našemu závodu pomohly firmy a jednot-
livci, a proto patří zvláštní poděkování: 
Jana Medřická, Pavel Medřický , Jan 
Moučka, Jan Medřický, Klára Tichá, Da-
niel Tichý, Nella Tichá, Johana Pařízková, 
Antonín Pařízek, Dominik Švihel,  Tereza 
Kocmanová, Alžběta Čermáková, Eliška 
Tietzová, Denisa Feuereiselová, Ivana 
Feuereiselová, Radka Svatková, Eva Hra-
dilová, Bohemia Energy, Seznam.cz, a.s., 
Bonus.cz s.r.o., DEFEND SOLUTIONS 
GROUP, Česká pojišťovna, Johny servis
Boma, Obec Kamenice, X Rover, Ladův 
Kraj, BONAVITA, spol s r.o., zámek Štiřín, 
c4you spol.sr.o., ABC on-line
neoHRÁno, Milujte se v rodinách.

Pane profesore, děkuji za rozhovor  
a těším se za rok opět na viděnou na již  
8. MCC Kros Štiřín. 

Ing. Jana Novodvorská

Profesor Pirk odstartoval běh chlapců na 500 m a takto neúprosně se na štiřínském krosu bojovalo.
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U nejmenších je povolen mechanický doping – doprovod rodiče,  
někdy i proti vůli závodníka :-). 

Bahno, bahno a nic než jen bahno, ale nálada přesto skvělá.

A pozor! Česká televize… jsme dnes fyzicky  
zcela rovnocenní svým kamarádům, kteří se 
narodili zcela fyziologicky.  

Příběh dne, který dokladuje vysokou úroveň porodnické péče v naší zemi, zcela neplánovaně připravila  
dvojčata Vilém a Hubert Ratajovi. Chlapci se před 7 lety narodili právě v porodnici „U Apolináře“ velmi  
předčasně, již ve 25. týdnu těhotenství, vážili 680 g, resp. 730 g. 

Na nejkratší trati dlouhé 50 m startují děti, které mnohdy nedovršily ještě ani rok svého života. Tak už jsme fakt slavní…
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Kateřina Nekolná a Petr Svěcený připravili pravou atletickou atmosféru celého 
závodu.

Za nejlepší výkon dne obdržela pohár Tomáše Dvořáka závodnice  
(běh na 700 m) Terezie Táborská. 

Vítěz mužského závodu…

Na štiřínský kros opět zavítal olympijský vítěz a světový rekordman Roman Šebrle.

Pohár Tomáše Dvořáka, který vybojoval při svém desetiboji v Götzisu v roce 1995. 

Rodinné štafety se stávají čím dál tím víc populární. Rodina Ševčíkova postavila 
štafety dokonce dvě.

Vítězka ženského závodu…

Aktivním účastníkem na 5 km trati byl slavný kardiochirurg Prof. Jan Pirk.
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Senátor Jiří Růžička odstartoval kategorii na 700 m dívek. 

Symbolický šek - celý výtěžek ze startovného byl věnován prostřednictvím vrchní 
sestry M. Kolářové Centru pro předčasné porody porodnice „U Apolináře“. 

Trandiční návštěvnici štiřínského krosu, Ing. Jaroslav Hřebík a Pavel Vanda.  
Oba bývalí fotbalisté, kteří zůstali sportovními nadčenci.

Vítězka Terezie Táborská běhá nejen velmi rychle, ale i krásně stylově. 

Tým dobrovolníků pomáhal vytvářet dobrou náladu od časných ranních hodin.

Z nebe padaly pomyslné trakaře. Voda ale nepadala jen se shora, ale při každém 
došlápnutí prýštila i za země.

Běží se tam…. Maminka mi říkala, že cukrová panenka nebudu….
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