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PROLOG 
 

 

Železný muž je titul, na nějž má nárok každý, kdo v jednom dni uplave dráhu 3,8 km, poté ujede 180 km na kole a 
na závěr si dá maratonskou trať.   

Je zřejmé, že se nejedná o žádnou srandu a dovolit si to zkusit mohou jen málokteří. A ještě méně jich je, co tento 
závod dokončí. Rezavý mužíček je, jak historie ukazuje, nejstarším amatérským triatlonem na Moravě, který se letos 
konal již po šestatřicáté. Od počátku těchto akcí nešlo jen o to zvítězit, ale užít si. Pravda, závodilo se tvrdě, ale hlavní 
bylo vždy potkat se s kamarády. Ostatně, 600 m plavání ve studeném rybníku, poté 40 km na kole lesními cestami a 
kopcovitými silnicemi Moravského krasu a na závěr 6,5 km běhu opět do kopce nevypadá nic moc, ale kdo to zkusil, ví, 
že to zas taková Havaj zrovna není. Dámská trať je sice poloviční, ale v dobách, kdy kolem cyklistické trasy byly otevřené 
hospody, bylo i její zdolání časově náročné.  

Proto také celá akce trvá od pátku do neděle. V pátek se postaví stany, hraje kapela a čeká se, slovy emeritního ředi-
tele, na příjezd nočních tygrů, které velmi zdržují hospody po cestě. Závodí se v sobotu poté, co opadnou následky večír-
ku. Následuje večírek úlevný a v neděli už jen koupačka u rybníka, buřty a vzpomínání.  

 

Malá poznámka: Není důležité vyhrát a tak se tu nedovíte nejen jména vítězů, ale dokonce ani poražených.  
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„Není důležité zvítězit. Rozhodně to ale potěší“  
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MÍSTO PŘEDMLUVY NĚCO Z  HISTORIE 

Z archívu ředitele Přemka Skály: Na fotce—asi z ro-
ku 1984—je nejstarší záznam z Rezavého mužíčka, to 
jsme se na Rezavého mužíčka jen slezli, ale ještě jsme 
nejeli. Dáma zcela vpravo je jmenuje Radmila Antošová 
a patrně ona vymyslela název Rezavý mužíček. 

Jinak nic k chlubení - fotografie jasně dokládá, že již 
na prvopočátku RM byla mu dána do vínku korupce. 
Stanování pod Hádkem jsme neplatili, zato jsme správci 
tábořiště shrabali celou louku. Tím jsme spáchali přečin 
okrádání socialistického národního hospodářství o  11 
osob x 2 noci x 4,- Kčs = 88 Kčs. Ale třeba by nám to 
někdy mohli uznat jako třetí odboj. 

A takhle vypadali pamětníci v roce 2015. 
Ani se nechce věřit, že za bolševika byli 

lidé tak strašně podvyživení.  
A jak ty děti vyrostly... 



8 

Ještě z komentáře Ing. Skály: 

„Rezavý mužíček je tradiční amatérský triatlon, který se po 
celou dobu své existence striktně drží svého motta "Rezavý 
mužíček není jen závod, potkávají se zde i lidé". 

Tradice této sportovně společenské akce, započaté kamarády 
z tzv. Srabu a Dvorku, začala na rybníku Pod Hádkem v polo-
vině osmdesátých let. V devadesátých letech se závod pře-
místil do Jedovnické loděnice, kde se koná dodnes. 

Zpravidla druhý červnový víkend se široká skupina kamarádů, 
do které dnes už zdaleka nepatří jen Srab a Dvorek, sjede do 
Jedovnic, aby si společně zasportovali, vypili (ne)jedno pivo, 
zazpívali, prohráli předem prohrané sázky a pokaždé nostal-
gicky zavzpomínali.  

Nevšednost tohoto závodu podtrhuje i fakt, že se tradičně 
udělují ceny za posledního dorazivšího do cíle, nebo pro nej-
staršího účastníka závodu. Krvelačné souboje o vítězství 
v cílové rovince jsou zde spíše tématem k náruživým diskusím 
u večerního táboráku než samotným účelem závodu.  

Od roku 1999 se závod jede jako Zdenelkův memoriál na 
památku našeho kamaráda, který zahynul při výstupu na Mont 
Blanc.“ 

(https://www.rezavymuzicek.cz/o-zavode ) 

Copyright © 2021 Rezavý mužíček  
https://www.rezavymuzicek.cz/kontakt 
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1988 

V tomto roce jsem poprvé zažil atmosféru tohoto klání, i když jen jako divák. To se závodilo ještě 
pod Hádkem. V pozdějších letech jsem i závodil, proto nejsou fotky ze všech ročníků. Závodníků bylo 
jen osm! 

Ale závod  brali vážně, dokonce až tak vážně, že při pátečním večírku místo alkoholu popíjeli ionťáky 
a konzumovali jogurty. Také ještě nebylo zavedeno číslování borců 

Přema          Honza Hecl                            Zdenelka           Karel Kolesa         Jiřoušek      Honza Viskot  bratři Horákové 
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Přehlídka v plavkách na molu. Zá-

vodníci přijímají hold od přítom-

ných paní a slečen. 

Takové borce už dnes neuvidíte. 
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1999 

ZDENELKŮV MEMORIÁL  

 

Po Zdeňkově tragické smrti na Mont Blanku na 
podzim roku 1998 se Rezavý mužíček stává na pa-
mátku tohoto výborného a obětavého kamaráda  
Zdenelkovým memoriálem 

Každoročně je vypisována zvláštní cena pro bor-
ce, který dosáhne času, jenž je nejblíže poslednímu 
Zdeňkovu výsledku  
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Dokonale připravený bicykl 
závodníka stáje SRAB  Mirka 
Kroniky, řečeného Stará Kniha 
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Karel Viktorín to 
už má šťastně za 
sebou 

V cíli má být závodník unaven, nikoliv zchvácen 
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Start dámské sekce provádí tradičně ředitel závodu Přemeček rozhodným   KŠÁÁÁÁ! 
Předtím měla být ještě promenáda na molu v plavkách, leč nebyla. 
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Domestik Jarda už má Evu na trati Start neplavavších dívek 
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Vyhlašování vítězů 

Nějak si už nepamatuji, 
čím si tuto speciální ka-

tegorii Přemek zasloužil. 
Asi aby se mohl líbat  

s královnou 

Stupně vítězů ovládla 
mladá krev 
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V dámské sekci zvítězila Romana Vlčková 

Královnou krásy byla překvapivě opět Drahomíra. Ostat-
ně, kdo jiný. Tentokrát to ovšem bylo s překvapením. 

Kromě korunky dostala i šerpu, tedy vlastně Šerpu hima-
lájského, vybaveného lanem, mačkami a cepínem.  
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Mravnostní referent to tady prokoučoval... 



19 

2001 

Ředitel závodu: „Za prvé, nejezdí se 
zkratkama …“ 

Smutná Drahomíra. Soutěž krásy se letos 
opět nekonala a k tomu všemu Kukynek 
nedokázal získat cenu za poslední místo Časomíra opět neúplatná 

Mravnostní referent  

pan doc. Svoboda 

Fotek je pomálu, neboť jsem závodil 
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2004 

Jeník Kuřík v cíli. Nepamatuji si už, zda byl v tom roce nejstarší zá-
vodník. Vím ale jistě, že mě dost štval celý závod.  Začalo to tím, že 
plaval neskutečně pomalu, čímž prodloužil handicap pro neplavají-
cí z 10 minut o další čtvrt hodinu. To se mi sice na kole nakonec 
podařilo dohnat a dobrých patnáct minut jsem jej předjel, ale 
v závěrečném běhu jsem totálně ztvrdl a když jsem se konečně 
vydrápal na kopec, svým pomalým drobným klusem mě Jeník opět 
předběhl a ještě na mě volal, ať zrychlím, že cíl už je blízko. Takový 
to byl kamarád! 

Milen se řítí do cíle 
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Dámy projevují nekázeň. Místo přehlídky v plavkách na molu  se houfují okolo pana ředitele 
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Rodina Svobodova v cíli. Jirka okamžitě využívá léčivých 
účinků rumíčku lékařského, aby napravil své unavené svalstvo.  

Neboť jak pravil klasik*—rum zvláčňuje. 

*  Onim klasikem není nikdo jiný, než právě pan docent Svoboda, CSc. 
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Věrka Matevova Eva řečená Lotraska 
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2010 

Jubilejní 25. ročník se, jak také jinak, opět vydařil. Počasí bylo objednáno příznivé, voda byla osvěžující 
- po dlouhé době všichni (a skoro všechny) plavali, nikdo se nezranil, dokonce ani Jarda Jelínek ne (a Karel  
Kolesa jen malounko).  

Příprava iontových nápojů se ten-
tokrát netýká závodníků, ti se v 
rybníku mohli napít co libo. Zato 
časomíra potřebovala posilnění.  

Vlna nových materiálů plavek 
se nevyhnula ani Jedovnici. 
Karel předvádí poslední typ 

neoprenu 

Prvním krokem ke spolehlivé-

mu zabloudění je důkladné 

studium mapy a itineráře trati 
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Zatímco čas běžel a závodníci se trápili ve vlnách a 

na kolech, jury vzpomínala na krásné staré časy  
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Konečně zase jednou promenáda v plavkách na molu 
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Závody dětí patří tradičně k vrcholům celé akce 
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2011 

26. ročník světoznámého triatlonu, vyhledávaného borci všech pohlaví i věků, se, jak také jinak, i v roce 2011 vydařil. Nicméně, 
abych se stále neopakoval: ačkoliv počasí bylo objednáno příznivé, Medard nezajistil, co slíbil a vše bylo nejisté jak ruská ruleta. 
Jedinou jistotu měli cyklisté - jako vždy vítr foukal neustále od předního kola. 

Ti, co plavali, to měli tentokrát docela teplé a dokonce i s vlnami. Přema vyměkl a nejprve přeložil závod 
z avizovaného termínu - prý by byla kolize se závodem motorových člunů. Dříve se tolik nebál, že někdo 
poškrábe blbý člun. Kde jsou ty doby, kdy místo aby zajistil alespoň doprovodný člun, tak přistavil na 
břeh pohotově rakev. Tentokrát raději objednal kompletní záchranářský tým, a to hned několik. Naštěstí 
nikdo neutonul, dokonce ani s dopomocí se to nepodařilo. Nedivil bych se , kdyby tito profíci, kteří při-
vezli kdejaké zachraňovací vybavení, měli s sebou i tu rakev. 

Růža opět nezklamal. Nejprve zmeškal start plavecké sekce a skočil do vody s vel-
kým zpožděním - to však záhy dohnal—nakonec je to mladý trénovaný atlet. Pak mu 
dělaly potíže ponožky a další propriety, které na mokré tělo (na co ručník) nešly  na-
soukat. Nakonec ale přiběhl do cíle ve skvělém čase.  

Mělo to jedinou chybu - neprojel cílem na kole. Než se stačily časoměřičky oriento-
vat a problému si všimnout, sklízel Růža gratulace. Pak si dal pivko a odběhl pro kolo, 

ukryté u Šedého vlka, aby vítězoslavně projel cílem. Jury řešila ještě půl hodiny po kon-
ci závodu, jak je možné, že Růža má tři mezičasy.  
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Do cíle někteří borci doběhli obdivuhodnou  rychlostí, jiní 
zase s lehkostí v obdivuhodném stylu. A nakonec také borci s 

obdivuhodným odhodláním a sebezapřením. 

Dnešní závoděni už taky není co bývalo a co pamatují účastníci prvních ročníků. My jsme si tenkrát brali za vzor přístup špiček svě-
tových pelotonů a nestačilo nám, jak to dnes vidíme u mladých závodníků, se jen obléct do barevných dresů (a kolik jsme jich 
mohli mít!). Doprovodné vozy často projížděly trať ještě dlouho po závodě a dohledávaly závodníky, častěji ale závodnice, které 
slavné Coubertinovo heslo vzaly za své a nevyhnuly se nástrahám občerstvovacích zařízení.   
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Dramata v cíli 

Někteří za cílem 
prostě padli 

s utkvělou myšlen-
kou, která je do-

provázela po celý 

závod: PIVO!!! 

 

 

O další polomrtvé tatíky-
se dojemně staraly jejich 
dcery    

Matky se radovaly, že jejich 
synové přežili 

První doběhl do cíle tento 
borec s vítězným úsměvem ve 

tváři.  

Dlouho mu však nevydržel - 
porušil základní pravi-

dlo: Zkratky jsou zakázány. 
Chudák, musel na trať ještě 

jednou.  
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Dámy se dostavily na start ve velmi půvabném složení, ale 
z neznámého důvodu se nekonala promenáda v plavkách po molu. 
Škoda.  

Vzaly však závod sportovně a vynechaly všechna lákadla na trati. 
Možná měly strach, že by je nikdo nehledal. A tak kromě několika fi-
nišů v cílové rovince  se žádné drama nekonalo. Jejich partneři i diváci 
byli zjevně zklamaní, nicméně nedali na sobě nic znát.  

Staronová 
vítězka zá-
vodu žen 
2011 
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Závod dětí byl nebývale vyrovnaný co se týká 
věku či spíše velikosti závodníků. Rozhodovala 
proto psychická odolnost. Zde nutno říci, že řa-
da týmů bude muset přidat, anebo dokonce 
přibrat do realizačního týmu psychologa . Ale 
dost možná šlo jen o přemotivování.  

Sladkou odměnu nakonec dostali všichni, jen 
někteří to nevěděli dopředu. Dojeli a doběhli 
všichni závodníci i závodnice, tentokrát nikdo při 
závodě neusnul.  
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Všichni jsou v cíli. Tím starosti samozřejmě nekončí. Přemeček—hlavní časomě-
řič a ředitel závodu—teď musí přemýšlet, koho určí za vítěze závodů.  

A  co je ještě těžší, také k tomu musí zajistit, aby soutěž o královnu krásy měla 
tu správnou vítězku. 
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2013 

Nejstarší, ale zachovalý Nejrychlejší muž Nejpilnější (nedovoleně si 
prodloužil trať 

Nejrychlejší žena mezi muži 

Nejrůžovější závodník Nejrychlejší žena Nejrychlejší kluk Nejdůležitější (ředitelka) 
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Nejpřesnější časomíra 

Modní referent 

Nej… no jistě! Přece nejčitelnější 
startovní číslo! 

Největší? Nejkrásnější? Nejdůležitější?  
Kdepak, samá voda!  

Přece nejskromnější ředitel závodu! 
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Právě probíhá boj o první místo 

Jarda Jelínek  

Závodník je sice mladý, 
ovšem styl mý vytříbený a dres vzorný 
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Před startem cyklistické etapy je třeba královnu 
vždy dokumentovat. Pro případ, že by na plastické 
chirurgii potřebovali plánek 

Boj o cenné poslední místo byl veden přísně v duchu fair play, tedy losem 
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2014 

Z tohoto ročníku, mimochodem už devětadvacáté-
ho, mám fotek málo. Tak jen aby si někdo nemys-
lel, že se tento ročník nevydařil. Vydařil! 

Sestrovražedný boj na trati. Vypadá to, 
že zvítězila Míša před Ájou 
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Sice bylo zima, ale v cíli se slavilo jak se sluší a patří 
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2015      JUBILEJNÍ 30. ROČNÍK 

Rezavý mužíček proběhl v roce 2015 nad očekávání úspěšně. Tak především Medard zajistil skvělé počasí. Kdo zapomněl klo-
bouček, uhnal si připálenou pleš. Za druhé, a to je důležité, se jednalo o jubilejní třicátý ročník v nepřetržité řadě, čímž se RM stal 
nejstarším triatlonem na Moravě. A za třetí vypsali organizátoři jako novinku i kategorii pro seniory, takže počet startujících  
dosáhl rekordních hodnot, minimálně co se hmotnosti závodníků týká.  

Senioři zamotali organizátorům trochu hlavu. Vypustit je na náročnou (i 
když zkrácenou) trasu bylo nemalé riziko. Naštěstí  na trati fungoval zkuše-
ný mobilní záchranářský tým, připravený závodníky ošetřit. Kromě pro-
středků na potlačení zapálených lýtek měl tým k dispozici zásobu tradiční-
ho rumíčku lékařského a také slané ryby proti křečím.  Pro nejhůře postiže-
né byl přichystán koncentrovaný zázvorový likér. Průběžně byly z místních 
zdrojů zajišťovány vitamíny, rozuměj pivo. Záchranný vůz - nádherný šesti-
válec Austro Daimler - se dokonale osvědčil. Ošetření vyžadovali skoro 
všichni senioři a zakrátko byly léky spotřebovány, jen slanečci zůstali.  
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Zatím co realizační týmy závodníků nervózně chysta-
ly bicykly a suché trenky, probíhalo školení ředitele zá-
vodu. Jako vždy závodníkům dopletl hlavy, když  neu-
stále měnil směr závodu.  

Děly se i jiné věci. Tak 
třeba známý borec J.J. pod-
lehl reklamní kampani a 
před startem se posiloval 
přípravkem RedBull v do-
mnění, že mu narostou 
křídla. Reklama nelhala, 
skutečně mu narostlo, jen  
něco zcela jiného. Ostatně 
mi není jasné, jak ho to 
vůbec mohlo napadnout - 
křídla do vody?  

A pak bylo odstartováno a  závodilo se. 
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Záchranný tým poskytoval borcům občerstvení i me-
dicínkou pomoc (nejčastěji zázavorový likér a rumíček 
lékařský). Těm ambicióznějším závodníkům se pak do-
stalo především povzbuzení morálního slovy MAKEJ!. 
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Dámská sekce se na rozdíl od předešlého roku netřásla zimou a nevyžadovala tedy ob-
jímání pod záminkou zahřívání. Přesto opět neproběhla promenáda po molu v plav-
kách, což byla velká škoda. Borkyň byla ale trochu více, než by moho uneslo.  
Závodilo se však tvrdě - dojezd prvních na kole v rozmezí pár sekund byl docela ostrý.  
Všechny nakonec stejně předběhla Romana. 
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Závod mladých pánů, slečen a drobotiny vůbec byl vyvrcholením celého programu. K vidění byly nejen dramatické souboje ve 
vodě i na silnici, ale především velké nasazení závodníků, místy připomínající japonské kamikadze. Připočteme-li k tomu ambicióz-
ní rodiče, je s podivem, že netekla krev (nemálo slziček ale vidět bylo). Už start do rybníka musel vyděsit všechny ryby k smrti.  
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2016      31. ROČNÍK—PŘELOMOVÝ 

Rezavý mužíček je nejstarším triatlonem na Moravě. Jeho 31. 
ročník byl ovšem přelomový: Poprvé jej organizovala mladá ge-
nerace, která převzala otěže od staré gardy. Přirozeně to vyvolalo 
řadu otazníků a staříci se těšili, jak v tom budou pořadatelé pla-
vat. Nutno říci, že neplavali, což staříky (až na výjimky) to nijak 
neroztrpčilo, přestože se jejich příprava na hašení průšvihů jaksi 
minula cíle. Průšvihy se nekonaly a Medard zajišťoval pravidelná 

chlazení přehřátých závodníků 
a závodnic, takže připravené 
stříkačky třeba nebylo. 

Pouze Sebestředný, jehož jmé-
no se ani nesmí vyslovit, si usi-
lovně mnul šedivou bradu ve 
snaze zajistit si alespoň nějaké 
prvenství. Nakonec to skončilo 
vypsáním nové kategorie sebes-
tředných. Současně jmenováním H.Č.* svým domestikem vyloučil všechny ostatní potenciální 

konkurenty. Tím si zajistil cenu za první místo, cenu útěchy za nejpomalejší čas a navíc i prémii 
za nejstaršího a nejsebestřednějšího účastníka. 

* Hajzl Čekatel  
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Zatím co realizační týmy závodníků nervózně chystaly bicykly a suché trenky, ředitel závodu již tradičně závodníkům dopletl 
hlavy, když neustále měnil směr závodu. Do toho jemně pršelo, což sice vytvářelo malebné krůpěje v trávě, zato v zatáčkách obá-
vaných sjezdů se tvořila pěkná klouzačka. Rčení, že kdo brzdí, nevyhrává, se ukázalo jako nepříliš spolehlivé.  
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Dámská sekce se na rozdíl od předešlého roku netřásla zimou a nevyžadovala tedy objímání pod záminkou zahřívání. I tak ale 
opět neproběhla promenáda po molu v plavkách, což byla velká škoda. S tím je třeba něco dělat. Závodilo se však tvrdě - dojemné 
byly jako vždy souboje s tkaničkami treter při přezouvání.  
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Mr. Coe a jeho komise by jistě tento doping tvrdě 
postihla  

Tady už se krásu nehraje. Ve tváři zůstane jen prach, pot, jenž smyje make-up, a úleva z blízkosti cíle.  
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Závody mladých borců a slečen byl očekávaným vyvrcholením celého dne. Ani ambiciózní rodiče nezklamali a stresovali drobo-
tinu, co se dalo. Naštěstí nebyla žádná krev, tradičních slz však byla přehršel. Což bylo správné, život nemá být peříčko a stromek 
se musí ohýbat.  
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A jako poslední do cíle dorazily  EVA a Její Výsost Královna.  
(Podotýkám, že výjimečně už před setměním. Z nějakého podivného důvodu totiž nenašly otevřenou hospodu.) 
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2017 

32. ročník Rezavého mužíčka, nejstaršího triatlonu na Moravě, byl už plně 
v rukách mladé generace. Staříci a babky se tak mohli plně věnovat nové kate-
gorii "pozdní sběr", kterou nevymyslel nikdo jiný než Sebestředný. A dlužno 
říci, že dobře. Trať byla nenáročná, do vody jsme nelezli a běh jsme nahradili 
opět vyjížďkou na kole. Počet navštívených hospod nebyl omezen, nicméně 
jsme to nepřeháněli a dojeli značně střízliví, i když pozdě.  (Což vysvětluje ab-
senci fotek ze závodu mužů a bohužel i dětí.)  

Počasí po ránu nevypadalo zrovna skvěle, ale v průběhu dne se nádherně 
vyčasilo. Ředitel závodu nejprve jako obvykle vysvětlil, kudy se jet nemá. S o-
hledem na nízký stav vody v rybníku se plavací etapa proměnila v náročný běh 
hlubokou vodou. Prostě idylka, nikdo se ani neutopil. A to si někteří vzali, ne-
vím proč, plavecké brýle. 

… a teď se vracejí... 

Borci se vydávají na cestu do vln ... 

… a bojují o cenné vteřiny 
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Sotva borci vyběhli do rybníka, sekce pozdního sběru vyrazila na trasu. K první zastávce v Rudicích vedlo náročné stoupání, 
odměnou byla hospoda u kostelíku sv. Barbory. Zde neuspěl se svým žertem Mirek K., řečený Stará Kniha, jenž zamknuv Sebes-
třednému kolo, očekával vykupovací panáky. Než k nim mohlo dojít, domestik vypůjčil hbitě pilu a zámek mu uřízl. Však Mirka 
taky dobrotivý Pán Bůh potrestal a nechal ho pokousat jezevčíkem. Náš Pán to správně zařídil už před samotným odporným či-
nem, neboť ve své vševědoucnosti věděl dopředu, co tak asi Mirek může vymyslet. To už stejně bylo na nápravu pozdě... Osobně 
ale doufám, že Mirek ve své snaze nepoleví. 
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Rudice—sv. Barbora 

Na malebné cestě mezi Pokojnou  
a Olomučany 

Občerstvení ve Křtinách 
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Sekce Pozdní sběr dojela akorát ke startu dámské sekce. Dámy byly nažhavené, ale přehlídka v plavkách na molu se opět nekona-
la. Nezbývalo jim, než se vydat přes rybník. Olšovec připomínal trochu Balaton, místo plavání šlo spíše o vodní turistiku.  
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Tento čáp se škodolibým zájmem pozoroval závodnice 
a přemýšlel, které by tak přinesl mimino. Za rok se 

ukázalo, že vybíral velkoryse. 

Boj o první místo  

Růža se pokouší obsa-
dit poslední místo alespoň 

mezi ženami, přestože 
dobře ví, že podle pravi-
del mu to nemůže vyjít.  
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Cen bylo jako obvykle spousta 
a diplomů  také 
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2018 

33. ročník opět provázelo krásné počasí, rybník Olšovec už byl už plný a voda teplá. Šlo o ročník významný, neboť 
došlo hned ke dvěma premiérám. Především se do výsledkové listiny zapsal jeden reprezentant naší rodiny (a nako-
nec i vyhrál). Logistické zdržení s vnukem vysvětluje absenci fotek ze závodu mužů a také z premiéry lineárního žen-
touru.  

Lineární žentour byl tou druhou premiérou. Sebes-
tředný se svojí technickou novinkou pokusil navázat na 
vynálezy českého génia Járy Cimrmana. To se mu při 
jeho (rozuměj Sebestředného) píli, invenci a přirozené 
inteligenci* podařilo - žentour**, jak tradice vynálezů 
našeho génia vyžaduje, opravdu nefungoval a na má 
prorocká slova opět došlo. Nepociťuji přirozeně žádnou 
škodolibou radost. Pouze se podivuji nad tím, že ke 
kladce byl přidělen Růža, kterému navíc nebyl odebrán 
mobilní telefon, jemuž se věnoval více než kladce. 
Ostatně ani zařazení Jardy mezi voly nebylo příliš 
moudré, už s ohledem na podmínky sázky, přestože se 
v tahu osvědčil. 

 

* IQ oficiálně testováno, ovšem Jarda Jelínek je podle exaktních 
výsledků inteligentnější. Ještě vyšší IQ prokázali všichni ostatní, 
kteří vědí své a infantilní test odmítli. Inteligenci je třeba pečlivě 
tajit, aby člověk nebyl nápadný a zapadl. Užitečné je to zejména při 
jednání s policií a úřady vůbec. Říká se tomu odborně mimikry. 
 
** V normálním žentouru chodí volové dokola. Ne tak v lineárním 
žentouru. Zde volové táhnou rovně a síla se přenáší přes kladku na 
lanko, táhnoucí plavce.  

Jediný závodník, kterého jsem stihl vyfotit >>> 



64 

Závod žen nenavázal na staré dobré tradice. 
Přehlídka v plavkách na molu se opět nekonala, 
zklamání diváků bylo veliké. 

Dámy však bojovaly se soupeřkami i vedrem 
srdnatě  a potlesk sklidily zaslouženě. 
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Závod dětí byl jako vždy napínavý až do konce 
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Startovní pole nejmenších šprků 

Štěpán R. vítězí v závěrečném spurtu šprků o šířku galusky 
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2019 
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2020 

Organizace jubilejního 35. ročníku Rezavého mužíčka se zdárně, i přes 
epidemie a jiné pohromy, opět ujaly mladé tváře a opět úspěšně. Me-
dard se vyznamenal a pršelo jen málo, i voda byla připravená. Závodníků 
bylo sice méně než bývá zvykem, ale sportovní úroveň byla zachována.  
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2021 

V roce 2021 vrcholila epidemie 
závod musel být oficiálně zrušen. 
Nicméně těsně před plánovaným ter-
mínem vláda odvolala restrikce a zá-
vodit se mohlo. Borců přišlo méně a 
do popředí se tak dostala stránka spo-
lečenská—setkat se se známými tváře-
mi a dozvědět se poslední novinky. 
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Zatímco někteří borci potili krev, našli se i tací, co ne-
riskovali život . Mezitím  vyrazil na trasu i Pozdní sběr 
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Avizovaná bouřka nás nepřekvapila. Skryli jsme se hos-
podě v Bukovince 
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PEL MEL 

Rezavý mužíček neznamená jen běhání, defekty a pády z kola, propocené dresy a lokání vody z Olšovce. Zaručuje víkend ve 
vybrané společnosti v krásné přírodě, na čerstvém vzduchu a se spoustou zdravého pohybu. A to nemluvím o vyhlášených večír-
cích, půvabných závodnicích, natěšených mrňatech i mladých slečnách—bojovnicích. Vzpomínky i nějaký ten diplom zůstávají.  
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DODATEK  
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THE END 
Důležité odkazy: 

 

 

Oficiální stránky závodu:   www.rezavymuzicek.cz  

Hledáte-li fotky, koukněte sem:  https://mry.cz/photo/RM2021/rm2021.htm 

Stažení této publikace:   https://mry.cz/memories/rm/rm.html 

 

 

 

Brno, červenec 2021 
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