
Prücknerovi chybí v Aténách do tisícovky ještě čtyři 
sta kilometrů 
Atény - Ušel už více než šest stovek kilometrů, osm dnů za sebou neustále pochoduje. 
A chybí mu stále ještě čtyři stovky. Dvaašedesátiletý Jaroslav Prückner z Mladé Boleslavi jde 
v řeckých Aténách závod svého života. A přes všechny problémy podává neskutečný výkon. 
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Jaroslav Prückner na fotce s nejstarším účastníkem jednoho ze závodů ve Francii Japoncem 
Ohmorim, kterému je 74 let      Foto: Karel Hoferek 

V pátek ráno si před spánkem udělal i krátkou pauzu na rozhovor pro Deník. Může si to 
dovolit, tratí prochází nad plán. Dosud ušel nejvíc v kuse 617 km v Monaku, včera ráno měl 
za sebou 612 km. „Je nás tu celkem sedm - já jediný chodec a šest běžců, z nichž je jedna 
žena. První tři noci jsem spal jen po třech hodinách. Nyní si tělo říká o víc," vzkazuje 
Prückner. 
 
A přiznává, že ho začínají bolet záda. „Na druhou stranu jsem zatím bez puchýřů, což 
považuji za velice dobrou zprávu. Při sebemenším náznaku, že by se mi nějaký mohl dělat, 
zastavuji, začínám mazat a přezouvám ponožky a boty. Již jsem vyčerpal všechny ponožky a 
musím znovu začít od prvních," najde chuť na lehký úsměv. 
 
Konec okruhového závodu pod slovutnou Akropolí je naplánován na 18. února, ale Jaroslav 
Prückner věří, že hranice 1000 kilometrů na jeden kilometr dlouhém okruhu, na němž se 
dvakrát denně mění směr, dosáhne o den či dva dříve. 
 
Nenechte se mýlit, že i když se závod koná v Řecku, panuje skvělé počasí. Přece jen je 
začátek února a to se ani Atény nevyhnou dešti či vichru, byť i sluníčko občas zahřeje. Na 
zimu si ale boleslavský ultrachodec stěžuje nejvíc při spánku. „Máme k dispozici šatny, je 
tam však velká zima. Naštěstí mám přímotop a tak si mohu usušit oblečení a vyspat se trochu 
v teple." 
 
Většinu času tráví se sluchátky v uších. Závodníků je málo a nemá si téměř s kým popovídat. 
Naštěstí pro něj dorazí do Atén další borci, kteří mají naplánován závod pouze na šest dnů. 
„Aspoň si konečně s někým pokecám," těší se na kamarády Jaroslav Prückner. 

Barbora Macková 

 
Zdroj: http://boleslavsky.denik.cz/ostatni_region/prucknerovi-chybi-v-atenach-do-
tisicovky-jeste-ctyri-sta-kilometru-20170210.html 



 


