
Běh historickým Stříbrem – memoriál Petra Bursíka 
 
 
Tak už to mám za sebou. Jupííí. A že to bylo to maso.  
Konečně se oteplilo, nastalo léto a já se vydám na běh městem. Ačkoli červen přechází do 
druhé půlky, je to jeden z prvních dnů letního charakteru. Moje tělo si zatím nezvyklo na 
teplo. Dosud jsem převážně běhala v mokru a chladnu. A najednou vedro a sucho. 
Né že by se to přímo podepsalo na mém výkonu. Ten jsem očekávala na této kruté trati horší. 
Ale ve Stříbře mají všechny tratě tento charakter: nahoru – dolů – k řece – na kopec a zpátky. 
 
Takže s výsledkem jsem spokojená, ostatně jako vždy. Uhájila jsem místo na chvostu. 
S Monikou jsme doběhly ruku v ruce na předposledním místě.  
 
Monika.  
S Monikou jsem se seznámila před měsícem 8.5., kdy jsme jeli Úhlava bike. Je to jízda ze 
šumavského Špičáku do Plzně (100km). Organizuje to náš společný kamarád Jakub. 
Chvilku jsme si spolu při jízdě povídaly a pak se našly na sociální síti. Monika čte moje 
články o běhání, které píši mimo jiné i na Běžeckou školu Miloše Škorpila.V jednom z článků 
jsem se zabývala úvahou proč vlastně závodím (viz: http://www.bezeckaskola.cz/clanek-
2410-proc-proc-ja-vlastne-zavodim.html ). 
Tohle Moniku tak nadchlo, že se mne hned ptala, kdy jdu na příští závod. A že by ráda se 
mnou. Řekla jsem jí: „16.6. do Stříbra.“ 
Ona je z Plzně. A jestli ji prý vezmu s sebou. Navenek jsem se tomu nebránila, ale vnitřně se 
mi moc nechtělo. Jsem zvyklá být při závodě sama. Když nemohu, přejdu si klidně do chůze. 
Nikdo mě nevidí. Nemusím se stydět. Co teď? 
 
Cvičně jsem si zkusila 7km zaběhnout a změřit. Pravda, zapomněla jsem si vypnout časomíru, 
když jsem si musela odskočit, ale i tak mi to dalo skoro 50 minut. 
Večer mi Monika hlásí, že měla stejný nápad. 7 km za 43 minut. 
A sakra!!! 
Ona to zlehčovala, že to bylo po rovině, ale já nevím, nevím… 
No nic, nebudu jí to vymlouvat. 
 
V sobotu večer kolem 22. hodiny mi volá.  
„Možná to zabalí“, pomyslím si. 
Ale kdepak, to neznám Moniku. Jen upřesňuje, jak a kde se sejdeme… 
 
Když se setkáváme na náměstí, mám radost, že ji vidím, že přijela. Je to fajn. 
 
Překvapuje mne vysoký počet závodníků a závodnic (celkem 84 kusy).  
Stavíme se na konec závodního pole, přece se nebudeme motat mezi chrty. 
 
Startovní výstřel! 
 
Klasika - běžci a běžkyně vyráží jako o život. 
My s Monikou a Gábinou se nenecháme vyvést z míry. I tak je na mne tempo dost rychlé. 
Ještě se to v kopcích později projeví. 
 
Dvě kolečka kolem náměstí, úsměvy na diváky… 
Pak už jsme samy.  



Při běhu do kopce říkám: „Holky, být tu sama, už jdu.“ 
Jako jeden muž přecházíme do rychlé chůze. Trochu se vydýcháme. A v podobném duchu 
pokračujeme i nadále. 
 
Znovu náměstí, znovu úsměvy i když teď už trochu křečovité. Monika ještě neví, že na nás 
čeká Smuteční Vrch (už ten název je strašný a ten kopec ještě horší!). Ale i ten porazíme. 
Poslední proběhnutí Benešovkou. Na rohu u drogerie se to stalo…prostě mi došlo! Přecházím 
do chůze, chce se mi zvracet. Monika se ke mně otočí, vezme mě za ruku: „Pojď, to dáme!“ 
 
Chvilku spolu jdeme, pak se znovu rozbíháme. Vbíháme naposledy na náměstí. Ruku v ruce 
s úsměvy na rtech za potlesku přihlížejících. Super finiš!!! 
 
Já děkuji Monice, že mě nenechala. Ona děkuje mně, že jsem ji vytáhla. A díky pozávodním 
endorfinům se smějeme od ucha k uchu.  
Ještě potlesk pro Gábinu. 
„Máme to v kapse, holky! Zase jsme vyhrály nad pohodlností.“ 
 
Úplně nejvíc ze všeho mne dojalo, když za mnou přišla Maruška Bursíková: „Zuzko, že Tě 
vidím v parku běhat, to jo. Ale že jsi tady, klaním se před tebou.“ 
„Maruško, díky!“ 
 
P.S.: ze zúčastněných žen jsem byla opět nejstarší. 
 
 
Ve Stříbře dne 16.6.2013, Zuzka Součková 


