
Krajské kolo atletických závodů v Chrudimi 
 

Družstvo děvčat z Gymnázia Česká Třebová získalo 2. místo v krajských atletických 
závodech, které se konaly v Chrudimi dne 1.10.2009. 
 

Vyjíždělo se autobusem od školy, ale hned na začátku se objevil menší problém. Chyběl 
nám pan profesor. Naštěstí jsme ho ještě před odjezdem autobusu sehnaly. Hned po příchodu nás 
pan profesor Limberský mučil svým foťákem. Po cestě jsme nabrali ještě atletky z Chocně. 
 

Po příchodu na stadion jsme se zapsaly do určených disciplín. Startovalo tu 8 dívčích a 8 
chlapeckých nejlepších družstev našeho kraje. Na slavnostním nástupu vystoupilo hodně 
„známých“ osobností. Aspoň podle té paní, co to komentovala. My bohužel neznaly nikoho. Pak už 
zbývalo se jen převléknout do sportovních úborů, předělat číslo a postavit se na startovní čáru. 
 

První body jsme získaly na běhu na 200 metrů (Kristýna Koutná, Adéla Stránská) a skoku 
do výšky. Byla tam velká konkurence, ale Šárka Šachová a Helena Jeníková to zvládly na jedničku. 
Dále se nám povedl běh na 800 metrů. 2 kolečka kolem stadionu jsou velice namáhavé, ale Kristýna 
Martincová jako zkušený atlet se nenechala zahanbit a doběhla na 1.místě. Lucie Horáková na 5.   
místě „s těžkým zraněním“- za běhu jí nakoply tretrou...   
Přibližně v 11:45  začínal vrh koulí. Myslím, že rekord byl kolem 12 metrů, ale Nikola Jelínková, 
Martina Skálová a Helena Jeníková si taky nevedly zase tak špatně. Z dálky to vypadalo jako by 
hrály petang.  

Rozhlédly jsme se po stadionu a zahlédly jsme, že na tartanu už se chystají startovací bloky. 
Správně jsme se tiply, že se poběží běh na 60m. Šly jsme se podívat blíže. Byl tam trochu zmatek a 
tak někdo z šestice závodících odstartoval dříve, ale přes ten hluk nebylo slyšet co rozhodčí křičí a 
tak mu většina diváků a i závodnic místo „ZPĚT“ rozumělo „BĚŽTE“. Tím pádem půlka závodnic 
proběhla cílem. Na druhý start byly tedy více unavené, což pro nás bylo kladné. Této disciplíny se 
účastnila Nikola Jelínková, Zuzka Mikulecká a Tereza Horáková.  
Po té se skákalo do dálky. Nejlepší výkon z našeho družstva předvedla Kristýna Koutná. Dále se 
zaskákala Tereza Zapletalová a Šárka Šachová. My jsme vše sledovaly od doskočiště, kde byla 
občas opravdu pěkná podívaná. Při doskoku to občas vypadalo celkem zajímavě. Třeba jako když 
letí pták nebo jako když sedíte na záchodě.  
 

Poslední disciplínou těchto atletických závodů byla štafeta, kde jsme zabodovaly na plné 
čáře. Nikdo neměl lepší čas než naše družstvo. Holky měly propracované předávání kolíku a 
správné rozložení na trati. Vše vyšlo podle plánu. 
  

Na vyhlášení jsme dostaly stříbrné medaile za 2.místo, protože nás porazilo pouze 
Gymnázium Dašická z Pardubic. Po závěrečném skupinovém fotu jsme se přesunuly do autobusu. 
Jeli s námi i kluci z Letohradu, kteří se umístili na 1.místě. Vyhráli dort a tak se s námi rozdělili. 
Zpáteční cesta byla opravdu dobrá. Naštěstí jsme měli i sympatického řidiče, který nám udělal i dvě 
přestávky na WC.  
 

Myslím, že se závody vyvedly. Nakonec celkem 
vyšlo i počasí, které nemělo být moc příznivé. Už se 
těšíme na další ročníky. 
 
napsaly: 
Lucie Horáková, Kristýna Koutná 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 


