
Jerry Cup – 14. ročník 

Pomalu nám začíná léto a my máme za sebou další ročník našeho tradičního závodu. Jaký byl? Určitě 
rekordní. Letošního ročníku se zúčastnilo nejvíc dětí, nejvíc dospělých a logicky tedy i absolutně nejvíc 
závodníků za všechny ročníky. Také jsme letos měli možná nejhezčí shromaždiště. A měli jsme i 
překvapivé vítěze – žádný z letošních vítězů Jerry Cup nikdy předtím nevyhrál. Jak to tedy celé bylo? 

Kdeto bude? 

Již z loňska jsme měli vybranou variantu Líšeň – tímto směrem jsme závod ještě nepořádali. Nakonec 
nás však zlákal Zamilec poskytující zázemí pro shromaždiště přímo ideální. Navíc jsme chtěli reagovat 
na množící se požadavky závodníků a celou akci nepatrně prodloužit možností opékání špekáčků. 
Nebylo dále co řešit, Zamilec je nejlepší. Správnou volbu ještě potvrdil fakt, že se nám podařilo 
sehnat úplně novou mapu – důležitý předpoklad pro pěkný závod. Zhruba dva týdny před závodem 
Hanka navrhla základní dlouhou trať, která sloužila jako výchozí varianta pro další plánování. 

8 dnů před závodem – návštěva lesa 

Letos do našeho pořadatelského týmu přibyl další platný člen – Vojta, který prohlásil, že nepoběží a 
raději nám pomůže s přípravou. To se záhy ukázalo jako velmi dobrý nápad umožňující nám 
stárnoucím pošetřit síly. Vojta pomáhal s přípravou tratí, stavěním kontrol a samozřejmě i na 
shromaždišti, takže přispěl k hladkému průběhu celého závodu. 

V pátek odpoledne jsme tedy s Vojtou a s Hankou vyrazili na průzkum terénu. S taškou fáborků, 
buzolou a mapami s náčrtkem všech tratí jsme vyrazili směr Zamilec. Autem jsme dojeli až na místo, 
abychom otestovali, že to i po krkolomné cestě zvládneme. Hned jsme vyrazili testovat naplánovanou 
trať. Byli jsme 3, takže jsme většinu postupů chodili hned třemi variantami – to tu ještě nebylo :-) 
Vojta často chodil postupy přímo – na buzolu a většinou byl u kontroly první. Les byl sice značně 
zarostlý, jak už to v okolí Brna v tuto dobu bývá, ale mapa seděla bezvadně, takže jsme neměli žádný 
problém a hladce postupovali vpřed. Po návratu do Zamilce jsme proběhali místo shromaždiště a 
jeho okolí, abychom si ujasnili, kde uděláme scorelauf a dětskou trať, udělali si obrázek o koncepci 
kratších tratí a vyrazili autem pomalu zpět. Po cestě jsme ještě udělali výsadek – Vojta s Hankou 
vyrazili na kontroly nad královopolským hřbitovem, já jsem šel omrknout kupku na kopci. Setkali jsme 
se dle plánu a vyrazili k domovu. 

Předzávodnídny 

Většina tratí již měla jasnou koncepci, detaily jsme doladili během posledního týdne. Například jsme 
z kratší trati vynechali kupku na kopci, čímž jsme (především) děvčatům ušetřili asi 40 výškových 
metrů. Martin jako obvykle nakreslil tratě a připravil postupy, takže to klíčové bylo připravené. 

S Martinem a Vojtou (a Kubou) jsme zajeli v pátek večer do skladu, udělali jsme kontrolu ražení (čímž 
jsme ušetřili spoustu času v den závodu) a naložili veškerý potřebný materiál včetně plachty pro 
případ deště. Kuba mezitím ze skladu vyklidil všechny 25litrové nádoby na pití a pak je zase nanosil 
zpět – je to šikula, měl je všechny krásně uspořádané:-) 

Letos jsme chystali novinku do dětské trati – tradiční samolepky jsme chtěli opustit, ale na poslední 
chvíli se z dětských řad vzedmula protestní vlna nesouhlasu, tak jsme se rozhodli, že vyhovíme malým 



závodníkům a zůstaneme věrni tradici. Lenka tedy během pátku musela vyrobit dětské průkazky i 
samolepky, abychom měli vše nachystané. Na páteční večer pak zůstalo kromě závěrečného chystání 
už jen stříhání diplomů – jaký to rozdíl oproti prvním ročníkům, kdy jsme třeba do tří do rána 
zakreslovali do map tratě, kus po kusu.  

Den závodu: 

Počasí vypadá na první pohled z okna velmi dobře, bereme na sebe jen trička, napouštíme pro jistotu 
dva barely (šťáva + voda), jistě bude horko a vyrážíme na závod. Teprve venku zjišťujeme, že žádné 
horko se nekoná. Ale co už, budeme se přece hýbat. Už po cestě v Soběšicích vysazujeme Vojtu se 
čtyřmi kontrolami a jedeme dál. Na konci ulice Hamerláky máme sraz s Hankou a Martinem, bereme 
si Kubu výměnou za 3 kontroly, které Hanka s Martinem vybíhají postavit. Přijíždíme na místo 
shromaždiště o půl deváté a už máme postavených 7 kontrol – to je příjemný začátek. Díky této 
vylepšené logistice, kterou nám umožnila i lokalita a její (ne) přístupnost, s přehledem postavíme 
téměř všechny kontroly již do příchodu prvních závodníků. Kolem půl desáté se začíná u 
prezentačního stolku tvořit malý dav a Lenka je ráda, že všechno stíhá. Pomáhá jí Martin, který 
odprezentované děti startuje a vyhlíží je v cíli. Lenka opět nestíhá běžet, je na prezentaci zkrátka 
nezbytná.  

10:30. Dětský závod v plném proudu, všichni dospělí nachystaní. S Hankou startujeme. Startovní pole 
se rozděluje a vybíhá do všech směrů, čemuž jsme rádi. Vítězí nováček Jerry Cupu Lukáš Plachý 
v očekávaném čase lehce přes deset minut. V těsném závěsu za Lukášem dobíhá zkušený Tom Hanžl, 
s lehčím odstupempak zbytek startovního pole s relativně malými rozestupy. Souboj o bednu je 
v obou kategoriích otevřený. 

Hlavní závod 

Do hlavního závodu odstartovalo všech 23 závodníků během patnácti minut, prvních 16 dokonce 
během šesti minut. Vůbec jsme tedy netušili, jak závod dopadne. Je Lukáš skutečně tak dobrý nebo 
byl jeho úspěch ve scorelaufu náhoda? Udrží Peťa Ovesná za sebou všechny holky i přesto, že některé 
z nich se řadí mezi orienťačky? Co Filda Finstrle? Chtěl si zaběhnout dospěláckou trať, ale jak ji 
zvládne? To byly jen některé předstartovní dotazy, které nás napadaly. Tentokrát jsme neměli 
diváckou kontrolu, pouze divácký úsek, kam jsme ovšem nevyrazili, takže zápletka zůstávala dlouho 
nevyjasněna. Jako první se na sběrce objevil Lukáš Plachý, který potvrdil schopnost číst mapu a 
dobrou formu. Na druhé místo se propracoval Pavel Rotek, umístění na bedně si pohlídal Tom Hanžl. 
Kluci v cíli rozebírali trať a přišli na to, že na některých postupech se pár vrstevnic dalo ušetřit. Ze 
stavitelského pohledu nás zajímal zejména postup na devátou kontrolu, který bylo možno absolvovat 
přímo do kopce a podél zahrádek nebo spodem po cestě.  

Dramatický byl závod žen, o první místo se podělily Markéta Rotková a Alča Finstrlová, které svorně 
doběhly bok po boku, když v lese předběhly Peťu Ovesnou i Martičku Hadravovou. Martička si 
nakonec umístění na bedně vybojovala až ve finiši právě před Peťou.  

Filda Finstrle si s dospěláckou tratí poradil nečekaně bravurně a doběhl ve vynikajícím čase ještě před 
prvními ženami.  

Dětský závod: 



Dětskou kategorii absolvovala výrazná skupinka dětí samostatně a spousta závodníků pak v 
doprovodu rodičů (nebo sourozenců či kamarádů). Ze samostatně běžících dětí, s náskokem zvítězila 
Kristýnka Finstrlová, druhý skončilMartinCicvárek, s dvouminutovým odstupem pak doběhla Klárka 
Kočová. Všechny děti se s nástrahami  tratěvypořádali statečně, všichni se vrátili do cíle v pořádku a 
s kartou plnou samolepek. 

Než doběhli do cíle všichni dospělí, nanosili děti z lesa dříví a s pomocí několika dobrovolníků z řad 
dospělých rozdělali oheň. Po vyhlášení si tak ještě skupinka nadšenců opeklašpekáček, což byla 
příjemná tečka za celou akcí. 

Závěrem: 

Čtrnáctý ročník Jerry Cupu je za námi. Byl rekordní, trochu hektický a moc příjemný. Děkujeme všem 
za účast a za pomoc. Moc děkuji všem spolupořadatelům za to, že jsme to všechno zvládli.Těšíme se 
na příští ročník :-) 

Jerry 

 

Přehled vítězů 2004 – 2017 

Ročník S – ženy S - muži Z Děti – bez 
doprovodu 

1 – 2004 Lenka Vítovcová Tom Pavlík Saša Jevsejenko  
2 – 2005 Lenka Vítovcová Michal Blaha Petr Kovář  
3 – 2006 Petra Jelínková Michal Blaha Jan Andrášek  
4 – 2007 Magda Krejčová Petr Janek Milan Mareš  
5 – 2008 Magda Krejčová Jakub Janča Ondřej Sáňka  
6 – 2009 Olga Tichá Jan Auer Ondřej Sáňka  
7 – 2010 Lenka Kočová Tonda Vaishar Tom Hanžl  
8 – 2011 Magda Krejčová - Petr Kovář  
9 – 2012 Lenka Kočová - Petr Zelený  
10 – 2013 Lenka Kočová - Jan Pavelka  
11 - 2014 Zuzana Rábová  Ondřej Sáňka Šárka Klieštiková 
12 – 2015 Hana Nováková Tomáš Mokrý Aleš Finstrle Vojtěch Koča 
13 - 2016 Petra Ovesná Václav Hadrava Ondřej Sáňka Lucie Finstrlová 

14 - 2017 Markéta Rotková 
Alena Finstrlová Filip Finstrle Lukáš Plachý Kristýna Finstrlová 

 

Počet účastníků 2004 - 2017 

Ročník 
Počet účastníků 

dospělí děti celkem 

2004 20 - 20 
2005 16 - 16 
2006 21 - 21 
2007 21 - 21 



2008 23 - 23 
2009 16 - 16 
2010 16 5 21 
2011 14 16 30 
2012 13 21 34 
2013 22 30 52 
2014 18 25 43 
2015 9 15 24 
2016 13 24 36 
2017 24 37 61 

celkem 246 173 419 

 

Zajímavosti: 

 Letošního ročníku se zúčastnilo 61 závodníků.  
 33 závodníků se letos zúčastnilo Jerry Cupu poprvé. 
 Alespoň jednou se Jerry Cupu zúčastnilo 187lidí. 
 Účast na všech závodech nemá nikdo, 11krát běžela Lenka Kočová, 9krát závodili Peťa Kovář 

a Vašek Hadrava, 8krát pak Jirka Klieštik a Klárka Kočová. 
 Nejvíce vítězství nasbírala Lenka Kočová (5x), 4krát triumfoval Ondra Sáňka 3krát Magda 

Krejčová (při čtyřech účastech), dvakrát pak Peťa Kovář, Michal Blaha a Peťa Ovesná. 
 Mapka s místem konání všech ročníků Jerry Cupu: https://mapy.cz/s/1KY1y 

 


