AC TJ JIČÍN - oddíl atletiky
ve spolupráci s obcí BRADA - RYBNÍČEK
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Mikulášského běhu na Bradech
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Pořadatelé děkují za spolupráci při 70. ročníku MB:
Město Jičín
Obec Brada-Rybníček
Continental Teves CZ
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RONAL CR, s. r. o.
ICEBUG
INTREX - CZECH
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Penzion Brada

Mikulášský běh – fenomén jičínské atletiky.
Skupinka studentů, mladých atletů, kteří koncem listopadu v roce 1946 v hospodě
U „chudých“ Žďárských založili tradici Mikulášského běhu. Emanuel Bosák tam referoval o
průběhu 13. ročníku Velké Kunratické, jenž nedávno absolvoval s dovětkem, že něco podobného by mělo být i u nás v Jičíně. Společnost tvořilo pět přátel. Netušili, že právě vytvářejí
jednu ze spojnic svých životů. Dagmar Volfová - Bosáková (1928 – 2002), bratři Eman (1924
- 2011) a Hasan (1928 – 2000) Bosákovi, Tonda Samek (1923 – 2009), Jaroslav-Dexla-Sládek
(1927). Za klavírní improvizace budoucího lékaře a polyglota Antonína Samka se tak zrodila
myšlenka maškarního běhu mimo dráhu v lesnatém a skalnatém terénu Českého ráje.
Při premiéře 8. 12.1946 z vrcholu Brada (438 m.n.m.) vyráží 19 borců, z toho tři ženy. Zvítězil
semilský J. Fiedler, z jičínských atletů byl nejlepší ing. Josef Moc, v kategorii dorostu exceloval
pozdější několikanásobný vítěz, rekordman v počtu účastí, kronikář závodu a obětavý pořadatel Karel Hlaváč (1930 - 2014), v ženách D. Volfová. Po závodě se konala Mikulášská veselice
v hospodě U Kropáčků. Nutno dodat, že se běželo v maskách a kostýmech.
Startovní listina čítající do dneška více než 26 000 běžců během 69 let zaznamenala mnoho mimořádných osobností nejen sportovního, ale i politického, kulturního a společenského
života. Namátkou jmenujme Doc. Karla Kněnického, ak. sochaře Slávu Hejduka - autora komorních plastik samorostlých Mikulášů a čertů, nezapomenutelného intelektuála Ing. Jana
Filsaka - autora obrazu Zrození Mikulášského běhu, otce pohádkového Rumcajse Václava
Čtvrtka, olympijského vítěze v kanoistice Martina Doktora, místopředsedy olympijského výboru Františka Dvořáka a Josefa Dovalila, místopředsedu EAAI Karla Pilného a celou řadu
přátel z různých kruhů a koutů republiky, kteří každoročně na Bradech slaví setkání generací.
Dodnes vzpomínají žijící pamětníci z řad „Čtvrtečníků“ na výkony běžců a běžkyň a své vlastní
výkony glosují osobními prožitky a pocity.
Mikulášský běh je dnes významou akcí jičínských atletů a třetím nejstarším závodem mimo
dráhu po běchovické desítce (1897) a Velké Kunratické(1934), které se konají bez přerušení.
Česká unie sportu zařadila už vloni, v roce oslav 100. výročí organizované atletiky v Jičíně náš
běh do společnosti V.I.P. sportovních podniků v České republice.
Na jeho startu stojí krom atletů též vyznavači jiných sportů: orientační běžci, lyžaři, cyklisté,
judisté, fotbalisté…ale i ryzí amatéři z prosté touhy změřit síly, držet tradici a porovnat svůj
výkon s tím loňským. Zakladatelé mohou hrdě pozorovat svá pravnoučata – mlíčňáky, jak
navazují na sportovní slávu svých pradědů. Ano, je zde kontinuita generací a veliká tradice.
Za to patří dík nejenom našim hrdinům z roku 1946 ale všem, kdo pomáhají tuto tradici
udržet. Velkou pomocí je spolupráce s oddílem orientačního běhu, Městským úřadem
a místními firmami.
Pro doplnění ještě rekordy: P. Ondrašík (1982) a L. Pokorný (1991) absolvovali mužskou trať
2800 m za 9:24 s., Petr Havel zvítězil celkem 6x, Karel Hlaváč 4x.
K. Hlaváč (1930 - 2014) a J. Všetečka (1933) mají za sebou nejvíce ročníků.

Ještě přidáváme profil zakladatelů tohoto neobyčejného sportovního svátku.
Dagmar Bosáková-Volfová (1928-2002)
První dáma jičínské atletiky pocházela ze slavné rodiny Volfových, v jejichž domě si
dávala dostaveníčko intelektuální a kulturní elita města. Celý život pracovala jako
tělovýchovný vysokoškolský pedagog. Reprezentovala ČR v lehké atletice. Celý život se vracela z Prahy do Jičína.
Prof. Emanuel Bosák CSc. (1924 - 2011)
Pedagog, profesor na FTVS UK,místopředseda IAAF, předseda ČOV a člen MOV. Zabýval se
teorií a historií TV a sportu. V roce 1969 - 70 ministrem TV, mládeže a sportu. Po OH v Mexiku
(E.B.byl vedoucím výpravy našich sportovců), které se staly manifestací proti okupaci ČSSR
byl vyloučen z vysokých funkcí a působil jako pedagog na FTVS. 12 samostatných výstav grafik převážně se sportovní tematikou. Jeho parádní atletickou disciplínou byl hod oštěpem.
Zasloužil se významně o vybudování sportovního areálu v Jičíně.
MUDr. Vladislav Bosák- Hasan (1928 – 2000)
Lékař lidumil, všesportovec,manžel olympijské vítězky z OH 1960 v Římě Evy Bosákové-Věchtové. Jičínský diskobolos a dorostenecký rekordman. Pracoval ve výzkumném ústavu TV při
FTVS. Později obvodní lékař v Jičíně. Dlouholetý závodník a předseda Atletického oddílu
TJ Jičín, organizátor Mikulášských běhů, obětavý funkcionář, skvělý člověk a ideový vůdce
dnešních šedesátníků, sedmdesátníků, osmdesátníků, renesanční člověk.
MUDr. Antonín Samek (1923 – 2009)
Lékař, klavírista a polygot. Při závodech v rámci Velké ceny Jičína v hodu diskem měl na starosti finskou výpravu, když předtím během dvou týdnů zvládl základy finštiny. Vzpomínáme
na jeho klavírní improvizace. Intelektuál par excelence. Jeho disciplíny v dresu AC TJ Jičín byly
tratě 400 a 800 m.
JUDr. Jaroslav - Dexla - Sládek (1927)
Básník, šachista, běžec dlouhých tratí. Pro ilustraci několik jeho veršů na počest
55. ročníku poslední žijící zakladatel závodu.
Pět let po své padesátce
Vyběhne si Mikuláš
Na Brada k těm dvěma svatým*
Pomodlit se Otčenáš
A hned šúsem letí dolů
Do lesa se ponořit
Horem dolem Přivýšinou
Potem tělo propařit
A když z lesa vynoří se
Zchvácený, leč v pohodě
Zprahlé hrdlo vstříc ho žene
Kropáčkově hospodě**
* Sochy sv.Petra a Pavla na vrchu Brada (438m.n.m.) kam závodníci vybíhají hned po startu.
** t.č. pension Sportcentrum Brada

Historické foto 1959 před hospodou U Kropáčků.
Vpředu zleva E. Bosák a Z. Novotný - Bambiťák
Druhá řada zleva J. Volenec (ÚV ČSTV), J. Filsak, mlynář Bartůněk z Kunratic,
D. Volfová, V. Vachek, Hasan
Vzadu zleva J. Všetečka, L. Riter, K. Hlaváč, V. Novotný (Zelená hlava - Jumbo)

Základní informace
Termín:

neděle 6. prosince 2015 od 10,00 hodin

Pořadatel:

AC TJ Jičín ve spolupráci s oddílem orientačního běhu Sportcentrum Jičín
a obcí Rybníček

Místo:

Brada u Jičína (asi 5 km od Jičína směrem na Turnov, Liberec)

Přihlášky:

e-mail na adresu: sindelarp@seznam.cz; osobně v sobotu mezi 15:00 –
16:00 4. ZŠ v Jičíně (pod nemocnicí) nebo v neděli na Bradech v kanceláři
závodu (8,30 - 9,45); intervalové starty do 10,30 hodin. Doporučujeme
použít e-mail!!!

Startovné:

intervalové starty žactvo a dorost 30,-Kč, junioři a dospělí 50,- Kč,
hromadné starty 20,-Kč při převzetí čísla. Startovní čip obdrží závodníci
v intervalových startech v den závodu v závodní kanceláři na základě
zaplacení vratné zálohy 100,-Kč.

Výsledky:

http://mikulasskybeh.wz.cz

Tratě:

vedeny po měkkých lesních cestách se značným převýšením. Délky tratí
jsou uvedeny v časovém pořadu závodu.

Vyhlášení:

proběhne ihned po doběhu každé kategorie hromadných startů.
Intervalové běhy ve dvou blocích dle časového pořadu. Po vyhlášení
proběhne TOMBOLA losováním z vydaných čipů o hodnotné věcné ceny.

Ceny:

v dětských kategoriích věcné ceny, v intervalových závodech obdrží první
tři závodníci věcné ceny, v závodě veteránů, žen a mužů finanční prémie
(muži 1000-700-500,- Kč, ženy a veteráni 500-300-200,-Kč) a věcné ceny
od sponzorů. Vítěz hlavní kategorie putovní pohár.

Doprava:

pořadatel nezajišťuje

Důležité!

· ZMĚNA SYSTÉMU MĚŘENÍ INTERVALOVÝCH STARTŮ
· závodí se dle pravidel atletiky ČAS pro běhy mimo dráhu
· čas je měřen elektronickými čipy připevněnými na levé botě běžce. Čip
bude pořadatelem zapůjčen za VRATNOU ZÁLOHU 100,-Kč. Závodník po
doběhu obdrží okamžitě svůj čas a bude informován o průběžném pořadí.
· pořadatel nezajišťuje noclehy
· zvolte vhodné oblečení, při MB se často mění klimatické podmínky
· v prostoru cíle je k dispozici občerstvení
· Výjezd na Brada pouze na povolení pořadatele!!!!!!!

Kategorie, tratě a časový program
10,00
10,15
10,25
10,35
10,45
10,55

25 m
50 m
100 m
150 m
300 m
600 m

roč. 2015, 2014		
roč. 2012, 2013		
roč. 2010, 2011		
roč. 2008, 2009		
roč. 2007, 2006, 2005		
roč. 2004			

hoši i dívky
hoši i dívky
hoši i dívky
hoši i dívky
hoši i dívky
hoši i dívky

Startovní místa těchto kategorií jsou označena visačkami podél doběhové cesty do cíle. Od
prvého běhu v 10,00 hodin na sebe postupně plynule navazují v rychlém sledu. Je třeba být
připraven, na opozdilce se nečeká. Bez startovního čísla (jmenovky) na prsou běžet nelze.
Start na 300 a 600 metrů je totožný, ale 600 metrů vede po části trati mladšího žactva.
11,00
11,05

mladší žactvo
veteráni I.		

2003 – 2002		
1955 a starší

1000 m
2800 m

1. blok vyhlášení vítězů – žactvo
11,15

veteráni II.

1956 – 1970

2800 m

11,20

hoši a dívky starší

2000 - 2001

2800 m

11,25

dorostenci a - ky

1998 - 1999

2800 m

11,30

juniorky a ženy

1997 – 1980

2800 m

veteránky

1980 a starší

2800 m

junioři a muži

1997 až 1971

2800 m

pořadatelé MB			

2800 m

11,35

2. blok vyhlášení vítězů a TOMBOLA

V intervalovém závodě je přesný čas každého závodníka uveden na startovním čísle
v minutách a půlminutách od prvé TROJICE. Čas je měřen pomocí čipů, který všichni
závodníci obdrží při prezentaci po zaplacení vratné zálohy 100,-Kč. Dostavte se ke startu
včas!!! Mladší žactvo běží po MODRÉ trati, všechny ostatní kategorie absolvují trať ČERVENĚ
značenou. Dodržování tratí je kontrolováno pořadateli na určených místech. DOPORUČENÍ –
před startem si projděte trať závodu.

Svatý Mikuláš se svou suitou
patří k slavnostnímu ceremoniálu vyhlášení vítězů.

Legenda novodobé historie MB,
nestárnoucí jičínský závodník Jiří Honzák.

Nejúspěšnější běžec MB všech dob Petr Havel (č.61),
zvítězil 6x.

Programem MB nás již několik desetiletí provází
speaker „MIK“ Sochor.
Programem MB nás již několik desetiletí provází
speaker „MIK“ Sochor.
Na trati je možno potkat opravdového lesního muže.

Putovní čert.
Cena pro absolutního vítěze jehož jméno je připevněno na piedestálu.
Autor Petr Heber, 2005.

2015

1914

Kolorovaná kresba Prof., PhDr., Emanuela Bosáka CSc. (1924 – 2011),
jednoho z pěti zakladatelů MB

1914 - 2015
ATLETIKA JIČÍN

100 LET

Naši sponzoři:

3 587 111 | www.ronalgroup.com

____________________________________

I N T R E X – C Z E C H
international transport

INTREX-CZECH s.r.o.
Brada 34, Brada-Rybníček
PSČ 506 01
IČO:274 65 853 DIČO: CZ27465853

OBEC BRADA

Tel./fax: 00420-493525313
mobil: 00420-602345682
00420-602593947
E-mail:info@intrex-czech.cz

Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 20603

RYBNÍČEK

