Zpráva o XXIX. ročníku Archivního Běhu za zdravím
Příjemný podvečer prožili dne 1. října 2008 účastníci XXIX. ročníku Běhu za
zdravím, který se pro svou letitost a vyzrálost pyšní přídomkem Archivní (i pro hojnou
účast příslušnic a příslušníků archivářské profese). Startu se po krátké odmlce ujal opět
osvědčený a populární František Purnoch. Je třeba přiznat, že některé běžce odradilo, že
jsme během dne jemným deštíkem (co crčí v rákosí) nechali pokropit trať. Všichni, kteří
se bez vážného důvodu nedostavili ke startu, budou výborem Volného běžeckého
sdružení „Prudká křeč“ oslovováni za trest takto: „měkkejši“, „srabíku“, „prdlavko“,
„sralbotko“, ve zvláště závažných případech opakovaných absencí pak „zrádče národu
českého v Čechách a v Moravě“, Sebastian Waloscyk potom „zrádče národu polského
v Čechách a v Moravě“. Z toho se výslovně vyjímá Jan Chodějovský, který cestu
z mateřského archivu Akademie věd do obory Hvězda nastoupil podle hodnověrných
svědků ve stavu horečnaté blouznivosti a naposledy byl spatřen u přívozu na Smíchově,
kde po udiveném převozníkovi žádal, aby jej vysadil u letohrádku. Kde jej ten muž
dobrý, leč rozumu zastřeného, nakonec potopil, lze se jen domýšlet. Na druhou stranu se
na start běhu dostavila Zita Zemanová z muzea v Roztokách, která byla k účasti na
následujících dvaceti ročnících odsouzena za to, že na černo odebírala zprávy o bězích a
tajně si je četla. Debutantka si vedla skvěle a stala se ozdobou závodu. Byl zaznamenán
návrat Radima Krejčího, který pelášil jako za časů, kdy byl ještě zajíc. Vítězem běhu se
stal Tomáš Dvořák z Archivu hlavního města Prahy, který překonal druhého v cíli,
předsedu pořádajícího sdružení. Lze se jen domýšlet, co znamenalo gesto poraženého
předsedy, který mladému unáhlenci nechal v restauraci poslat pivo „Granát“ s tím, ať mu
ho po cestě od výčepu odjistí. V cíli shledal časoměřič pan Purnoch pořadí:
1. Tomáš Dvořák
2. Ivan Antov
3. Milan Vojáček
4. Vít Gregor
5. Jan Krlín
6. Lukáš Dudek
7. Jitka Smržová
8. Radim Krejčí

17.32.17
19.10.07
19.52.94
20.20.56
20.47.66
22.40.54
23.17.13
23.20.88

9. Tomáš Holenda
10. Zita Zemanová
11. Jaroslav Soukup
12. Jiří Křesťan
13. Michal Macháč
14. Marcela Zdrubecká
15. Zdeněk Klíma

25.57.85
26.37.59
26.46.97
27.46.36
28.23.69
28.50.94
30.32.43

Přišlo málo lidí, tak musím ještě něco napsat, protože na papíru zbývá místo.
O účast v závodu projevil letos zájem Michael Phelps, který chtěl ke čtrnácti zlatým
olympijským medailím přidat vavříny vítězství od Bílé hory, jež jsou ostatně ceněny
výše. Vypořádali bychom se s tím, že chtěl oboru až po kraj obvodní zdi napustit vodou.
Tolik jsme stáli o to, vidět v akci jeho gumové kotníkové klouby. Smířili jsme se
s vykácením stromů, které by bránily dvoumetrovému rozpětí jeho paží. Akceptovali
jsme posléze i návrh, který mu našeptal jeho přítel Vlastimil Tlustý, totiž aby se po dobu
závodu proměnila Hvězda v olbřímí vířivku plnou figurantek. Napouštění obory jsme
zastavili poté, co jsme v koruně jednoho buku objevili bývalého poslance Jana Moravu
s fotoaparátem, který odmítal slézt. Uvědomili jsme si, že by se mohl v průběhu závodu
nastudit. A o mladé lidi nám musí jít především.
Ve spolkové místnosti hostince „U Holečků“ byly předány všem účastníkům běhu
diplomy, zazněly verše barda běhu Václava Bartůška, v nichž skuteční odborníci
rozpoznali i vrcholný výkon básnický, totiž absolutní rým, o jehož rozšíření v české
poezii se zasloužil Jára Cimrman. Jarní běh se bude konat dne 20. května 2009 od
18 hodin.
Jiří Křesťan

