M.R.C.I.N.A.
MARTINUS RUNNING CLUB
INTERNET NERD ATHLETES

Na Vltava Run chodíme, odkedy vieme, že existuje. Škoda, že sme o jeho
existencii nevedeli o rok skôr, mohol som teraz pošetriť klávesnicu. V každom prípade
sme počas tých rokov na tomto behu zažili už úplne všetko...
...(skoro) sme ostali hladní
To, že nie je múdre ísť na malú potrebu po aplikovaní chilli konskej masti (alebo si
aspoň pred tým poriadne umyť ruky), sme sa dozvedeli na inom štafetovom behu.
VR2015 nás naučil, že nie je múdre dať si po prvom úseku smažák, pokiaľ naň
nechceme spomínať až do Prahy. Celkovo je gastronómia počas Vltava run celkom
veda, no my nie sme nároční. Najeme sa všade, kde ešte nejaké jedlo po nápore
bežeckých kobyliek ostalo (týmto pozdravujeme všetky reštaurácie v okolí Horní Plané
J).
...stratili sme sa
V roku 2016 sme bežali trochu iný Vltava Run, tentokrát sme sa prihlásili na „Bludišťák
edition“ a s prehľadom vyhrali. Maťo zakufroval 35 minút niekde v okolí Rožmberku.
Upodozrievame ho, že sa mu 12,5 km na uctenie rodu Vítkovců zdalo málo, preto si
nadbehol ďalších 6 km, no on len tvrdí, že nevidel značenie – stelesnená skromnosť.
V tom istom roku sme stratili minúty aj na ďalších úsekoch. O to viac zamrzí tá tesná
prehra o pár minút s priateľmi zo Slovenskej sporiteľne.
...boli sme na Majstrovstvách ČR v hubárčení
Okrem tejto prihlasovacej eseje má Vltava Run s Barkley Marathons spoločnú aj trať.
Inak si neviem predstaviť to, čo sa dialo na 25. úseku už spomínanej bludišťák edition
VR2016. Prebeh lesom z Kostelca nad Vltavou do Klučeníc pripomínal hubačku ľudí
v neónových overaloch, ktorí si zvyšujú úroveň zbierania húb tým, že behajú. Každých
200-300 metrov som vo svojom okruhu zbadal nejakého bežca, trúsili sa z rôznych
svetových strán. V tom momente som si už bol istý, že som mimo trať, ale kým som
videl bežcov, vedel som, že v tom lese neumriem... sám.
...prekonali sme sa
Juraj bol v našej zostave už len do počtu. Roky, kedy vládol bežeckým štatistikám
a facebookovej skupine „Behám, teda som“ už mal dávno za sebou. O čo väčšie bolo
naše prekvapenie, keď na svojom prvom 6,4 km dlhom úseku zo seba vyžmýkal zbytky
svojej stratenej formy a pribehol o pár minút skôr, ako by ho čakal aj ten najväčší
optimista. Vidieť kamaráta, ako prekonáva sám seba bolo super! Vidieť prvú dámu
českého bežeckého Instagramu Ivku Kopkovú, ako skáče na jednej nohe a druhú sa
snaží narvať do tenisky, lebo o pár sekúnd štartuje, bolo na nezaplatenie!

...pokochali sme sa
Človek si tak beží krásnou prírodou a zrazu bum! Praha! Od prvého ročníka je to stále
„čistá nechápačka“. Človek sa tak vezie autom, alebo teda beží, a stále si opakuje:
„Jažiš, tu je krásne! Sem sa určite tento rok vrátim na dovolenku“. Máme už čo-to
pobehané, ale úseky na Vltave patria medzi to najkrajšie, čo sa dá v širokom okolí
Čiech a Slovenska bežať. Pravdepodobne preto tak často blúdime – viac si všímame
okolie ako značenie.
Takže prečo by sme vlastne chceli ísť na Vltava Run 2019, keď už sme na
predchádzajúcich ročníkoch zažili úplne všetko?
• Nemôžeme pripraviť iné tímy o tak surrealistický zážitok, ako keď dobiehajúci
bežec počas nočných úsekov z posledných síl a hlasiviek kričí na ľudí na
odovzdávke „Mrcinááááá“!
• Skutočne nám záleží na tom, aby si to ostatné tímy užili rovnako ako my.
Povzbudzujeme, podávame vodu, pomáhame iným tímom. Viac ako o behu, sú
tieto štafetové behy o zážitkoch a my sa ich snažíme nielen získavať, ale aj
rozdávať. (No dobre, trochu som sa teraz sentimentálne opustil, ale je to
skutočne tak! J)
• Aj keď to znie neuveriteľne, sú medzi nami M.R.C.I.N.A.-mi bežci, ktorí tento
krásny pretek ešte nebežali. Boli by sme nadšení, keby sa k nám v roku 2019
mohli pridať
• Kde inde by sme si o tretej v noci mohli dať čerstvo ugrilovanú klobásu s teplý
čaj? Jedine vo Věžovaté Pláni! J A aby som bol objektívny, tak aj v Purkarci
a ďalších dedinkách, lebo táto spolupráca s dobrovoľnými hasičmi je skutočne
TOP!
• My v Martinuse potrebujeme na jar bežať Vltava Run. Je to výborná zámienka
ísť trénovať a nehniť v kancelárií. A teraz si predstavte, že by sme VR2019
nebežali, všetci pekne pracujú, zvyšujú zisky firmy. Vyššie zisky firmy
znamenajú vyššie dane – viac peňazí pre Fica a Babiša. No je nám to treba?
Vltava Run je jediný beh, kde ako kapitán nemám problém naplniť súpisku. Krásna
príroda, pestré úseky, výborná organizácia a celková atmosféra nenechajú doma
sedieť ani tú najväčšiu „mrcinu“. Tešíme sa na Vás aj budúci rok J
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