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V letošním ročníku došlo k výrazné 
změně grafiky a celého layoutu Va-
šich závodů. Někteří letití účastníci 
závodů Vás téměř neidentifikovali. 
Co Vás k tomu vedlo?
Řekli jsme si, že změna je život a že po 7 roč-
nících je na místě pokusit se změnit stávající 
grafický výraz závodu. Grafické zpracování 
akce je velmi důležité. Lidé si podle grafiky 
rychle spojí informace, které s událostí souvi-
sí. Požádali jsme proto Martina Ambruse, zda-
li by původní, byť osvědčenou verzi, graficky 
odlehčil. Odezva veřejnosti byla pozitivní.

Letos jste nově získali i záštitu České-
ho olympijského výboru.
Český olympijský výbor (ČOV) má za cíl zlepšo-
vat postavení sportu ve společnosti, zvyšovat 
jeho zpřístupnění nejširší veřejnosti, zejména 

Krátká poznámka.
Nejhezčím okamžikem týdne pro mne bývá 
sobotní ráno, pokud tedy zrovna nesloužím. 
Téměř rituálně jezdím do Velkých Popovic 
pro nákup čerstvého pečiva a sobotního tis-
ku. Vždy pak s panem Vladimírem Chramos-
tou, majitelem obchodu, probíráme nejen 
globální problémy dnešního světa, ale i jiná 
témata. Jedno sobotní ráno jsme hovořili 
o baronu Ringhofferovi, který se podnika-
telsky významným způsobem zasadil o po-

Kros 2018 - konečně nám svítilo… 
V sobotu 19. května 2018 proběhl na štiřínských loukách pod zá-
štitou starosty obce Kamenice Ing. Pavla Čermáka již 8. ročník kro-
sového závodu - MCC Kros Štiřín. Jako tradičně přinášíme rozhovor 
s ředitelem tohoto závodu prof. MUDr. Antonínem Pařízkem, CSc.

mládeži. Vzhledem k tomu, že shodný cíl má 
i náš kros ve Štiříně, dovolili jsme si  proto 
oslovit Český olympijský výbor, zda by převzal 
záštitu nad naší akcí. A to se také stalo. Nutno 
říci, že udělení patronátu předcházela pečlivá 
„lustrace“ předchozích ročníků závodu, proto-
že sportovní akci bez historie by záštita uděle-
na nebyla. Na záštitu ČOV jsme velmi pyšní. vznesení našeho kraje. O tomto neprávem 

opomíjeném velikánovi českého průmyslu 
ostatně nostalgicky hovoříme často, protože 
obchod pana Chramosty je přímo proti velko-
popovickému pivovaru. 
Toho dne se k nám přichomýtnul jeden sou-
časný významný podnikatel z našeho kraje. 
Přišla řeč na kros. Sdělil jsem mu čerstvou 
novinku, že jsme letos obdrželi záštitu ČOV. 
Novodobý businessman se mě obratem ze-
ptal, co za to dostaneme. Musím říci, že jsem 
jeho dotaz zprvu vůbec nepochopil. Po mé 

Nadšení dětí, právě pro toto děláme naše závody…



odpovědi, že se jedná o symbolické vyjádře-
ní podpory, se stejně nechápavě podíval on 
na mě. K čemu taková podpora, když z toho 
nic „nekápne“… Myslím, že když jsme se po 
našem sobotním nakupování rozcházeli, ne-
věřícně jsme kroutili hlavou nad uvažováním 
toho druhého. 

Po loňských závodech, které se nesly 
spíše v duchu „vodních sportů“, jste 
volili pozdější termín. Je to správná 
úvaha?

Za nejlepší výkony dne si závodníci v letošním roce odnesli pohár Tomáše Dvořáka z Talance z roku 2005 a poháry Českého atletického svazu.

Nepřízeň počasí, déšť, bahno, spousta vody, 
často i sněhové vločky, se netýkaly pouze mi-
nulého ročníku.
Dubnový termín jsme vybírali proto, aby se 
na náš závod měly možnost dostavit hvězdy 
světového sportu Bára Špotáková, Tomáš 
Dvořák, Roman Šebrle, Pavel Maslák, Jiří Mu-
žík a mnozí další, kteří naši sportovní akci opa-
kovaně navštěvovali. Letos jsme dali přednost 
jistotě, aby zejména nejmenší děti nebyly 
vystaveny riziku prochlazení. Dubnové počasí 

Ve stejný termín probíhala i akce 
Rozkvetlý Štiřín, přineslo to nějaké 
komplikace?

je nejisté. Proto jsme posunuli letošní termín 
do druhé poloviny měsíce května pro případ, 
že by opět padaly trakaře jako loni. 
Ukázalo se, že to byla dobrá volba. Ale přesto 
se objevil jiný problém. V květnu je totiž trav-
natý povrch našich tratí mnohem vyšší, a tak 
jejich příprava byla daleko pracnější.

Výběr termínu našeho krosu kvůli kalendáři 
sportovních akcí probíhá vždy v listopadu 
a prosinci předchozího roku. Jenže letos jsme 
zhruba dva měsíce před akcí zjistili, že v těs-
ném sousedství našeho závodu bude probíhat 
na zámku tradiční program  “Rozkvetlý Štiřín“. 
Rázem vyvstaly rozpaky. Neměli jsme tušení, 
jak se podaří obě akce skloubit. Na zámek při-
šlo více než 2000 návštěvníků. Úplně stejný 
počet lidí dorazil i na naši akci. Jinak řečeno, 
během sobotního dopoledne navštívilo naši 
obec přes 4000 lidí. 

Nastal jediný problém. Parkoviště našeho 
závodu odolávalo zájemcům, kteří přijížděli 
na botanickou vycházku s dr. Václavem Vět-
vičkou. Až posléze jsme zjistili, že důvodem 
byl fakt, že zámecká akce měla za parkování 
poplatek a my nikoliv. Už dnes mohu říci, 
že příští rok, pokud obě akce budou probíhat 
současně, budeme vybírat parkovné i my. 
Jinými slovy – letošní souběh dvou velkých 
akcí prokázal, že na relativně malém prosto-
ru a v krátkém časovém úseku lze zvládnout 
nápor několika tisíců lidí, a to bez jakýchkoliv 
následků.

Moderátoři Kateřina Nekolná s Petrem Svěceným představují závodníkům a di-
vákům naši evropskou šampionku a českou rekordmanku ve skoku o tyči Jiřinu 
Ptáčníkovou (476 cm)  a ing. Františka Fojta z Českého atletického svazu.

Zaujala nás rozšířená charitativní 
sbírka, která nebyla, tak jak je u va-
šeho závodu zvykem, složena pouze 
ze startovného, ale taktéž z možnos-
ti nákupu „Pampersek“ pro miminka 
z porodnice „U Apolináře“.
Smyslem rozšíření charitativní sbírky byl 
pokus o získání větší částky, než jaká by od-
povídala pouze kompletnímu výtěžku ze star-

Známá česká moderátorka Elen Černá - Valentová při pořizování rozhovoru 
pro Českou televizi s vítězkou Danielou Mandíkovou v kategorii nejmladší žá-
kyně (700 m). 
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Finanční prostředky, které byly získány z cha-
ritativní sbírky v loňském roce, byly věnová-
ny na pořízení doplňků pro „AVE Centrum“ 
v porodnici „U Apolináře“. Tato zcela unikátně 
přestavěná část porodnice v současné době 
slouží maminkám, které se zde učí správnému 
kojení a péči zejména o předčasně narozené 
děti.

Sbírka byla ve výši 74 300 Kč. Víte, 
na co se konkrétně použil loňský 
výtěžek a na co bude využit letošní?

Někteří účastníci jsou zde poněko-
likáté, vnímáte to? Máte zde již své 
tzv. známé tváře? Kolik závodníků se 
letos krosu zúčastnilo?
V letošním roce se zúčastnilo bezmála 500 
závodníků. Pokud bychom počítali i jejich 
doprovod a diváky, dostavilo se více než 2000 

Kteří partneři Vám letos pomohli 
s organizací celého závodu?
Velké poděkování patří všem partnerům, díky 
kterým můžeme být velkorysí a veškeré star-
tovné věnovat předčasně narozeným dětem.
Patří mezi ně: Bohemia Energy a.s. v čele 
s manželi Písaříkovými, Česká voda – Czech 
Water, a.s., Super San s.r.o., Procter & Gam-
ble a.s., Lenner Motors s.r.o., GardX Protec-
tion, Activa a.s., Boma s.r.o., Obec Kamenice, 
Ladův Kraj, Bonavita s.r.o., Zámek Štiřín, ABC 
On-Line a.s., Neohráno a AGS Sport s.r.o. Bez 
těchto partnerů, by nebylo možné uspořádat 
závody v takové kvalitě, v jaké se letos před-
stavily. 

V prostoru závodiště jsme viděli 
štáby České televize :D a Primy. 
Na co se konkrétně ve svých repor-
tážích zaměřily? 
Sdělovací prostředky jsou nedílnou součástí 

Posledními ročníky se snažíme pomoci na-
šimi závody i rodinám, kterým se předčasně 
narodily děti. Předčasný porod, zejména péče 
o předčasně narozené děti, nepostihuje pou-
ze matku a její dítě, ale kompletně celou rodi-
nu. Je nutno organizovat péči o mnohdy velmi 
komplikovaně se vyvíjející zdravotní stav dítě-
te nebo v případě vícečetných těhotenství 
dokonce dětí. Problém se zaměstnáním 
a zaměstnaností členů rodiny, se týká mno-
ha souvislostí, o kterých rodiče se zdravými 
dětmi nemají ani potuchy. Nedoklubko svojí 
aktivitou pomáhá rodičům na mnohdy velmi 
strastiplné cestě. Cílem této dobrovolné po-
moci je postižené rodiny ubezpečit, že v tom 
tzv. nejsou samy. Proto jsme se rozhodli po-
zvat ke spolupráci tuto neziskovou organizaci. 
Nedoklubku jsme umožnili propagaci v našich 
tiskovinách a pochopitelně i bezplatnou pro-
pagaci v místě závodu. 

Proč spolupracujete s Nedoklub-
kem?

Mechanický doping mnohdy ani ne ročních závodníků je na štiřínském krosu 
povolený. 

Děkuji Vám za rozhovor pane profesore.
Těším se, že se za rok setkáme na 9. ročníku 
MCC Kros Štiřín.

Ing. Jana Novodvorská

Závody nejmenších, jsou tradičně nejatraktivnější kategorií štiřínského krosu. 

Vzhledem ke svým pracovním povinnostem 
letos nedorazili tradiční patroni našeho závo-
du. Současně probíhala atletická extraliga. 
Ale zcela nově se dostavila například Jiřina 
Ptáčníková, mistrně Evropy a česká rekord-
manka ve skoku o tyči. Bylo pro nás velkým 
potěšením, že se osobně dostavil bývalý ře-
ditel Českého atletického svazu pan ing. Fran-
tišek Fojt, který pro účastníky závodu přinesl 
broušené skleněné poháry. Ovšem ten nej-
cennější pohár byl opět od Tomáše Dvořáka. 
Jednalo se o autentickou cenu, kterou náš 
slavný desetibojař vybojoval v roce 2005 v Ta-
lence.

Víte už dnes, kdy se bude konat dal-
ší, již 9. ročník MCC Kros Štiřín 2019? 
V současné době máme již za sebou rozbory 
slabých a silných stránek právě uplynulého 
závodu. Až na maličkosti, negativa téměř 
po předchozích zkušenostech vymizela. Ale již 
nyní se pomalu začíná připravovat 9. ročník. 
Osvědčil se květnový termín, proto se příští 
rok bude konat běhání po loukách mezi Vše-
dobrovicemi a Štiřínem s největší pravděpo-
dobností v sobotu 18. května 2019.

podpory popularizace sportu, sportovní akti-
vity dětí a mládeže nevyjímaje. Obě zmíněné 
televize přichází na naši akci opakovaně, 
a tak se naše štiřínské klání díky nim dostává 
do podvědomí lidí, respektive stalo se tak 
už vlastně jakousi „značkou“.Na letošních závodech jsme nevidě-

li atletické patrony. Zavítal přesto 
na tento závod někdo ze světové 
atletiky?

lidí. Opakovaně se vrací skalní účastníci, ale 
přicházejí i noví a noví závodníci, což nám 
organizátorům pochopitelně dělá velkou ra-
dost.

Jiřina Ptáčníková coby startérka závodu.  

tovného. To se také stalo. Navíc byl zbytek 
neprodaných dětských plenek  Pampers bez-
úplatně předán porodnici „U Apolináře“.



I zájem dospělých závodníků rok od roku narůstá, atraktivitě závodu přispívá nejen krása  okolí našich osad, ale i přírodní překážky na trati. 
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Start chlapců na 500 m.  Kateřina Nekolná, sportovní novinářka České televize s poháry Českého atle-
tického svazu.  
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Daniela Mandíková - za povšimnutí stojí nejen náskok před soupeřkami, ale 
ještě i elegance s jakou proběhla cílem.

Pohár Tomáše Dvořáka zcela oprávněně dostal nového majitele. Vítězka 
na trati 700 m odvedla bezkonkurenčně nejlepší výkon dne.

Starosta obce  Ing. Pavel Čermák, sám také velký sportovní fanda, ukázal, že si umí udělat pořádek i na startu dívek. 

Všichni dětští vítězové obdrželi bohatou odměnu od sponzorů závodu, jako 
v případě firmy Procter & Gamble, a to přímo z rukou jejího Country Managera 
pro ČR a SR Marka Skysľaka.

Vítězka Miss České republiky pro rok 2004 Jana Doleželová se svým ještě ani 
ne ročním miminkem. 



Staniční sestra neonatologického oddělení, bc. Michaela Kolářová, přebírá šek z charitativní sbírky letošního štiřínského krosu…

Rychle rostoucí pomyslná pyramida z plenek Pampers (Procter & Gamble), které byly po jejich zakoupení, stejně jako za ně utržené finanční prostředky, věnovány 
neonatologickému oddělení porodnice „U Apolináře“.


