
Na 18.ročníku Modřické jednadvacítky
 Start i cíl se nachází v Modřicích, městečku jižně od Brna. Nemohla by se  konat bez modřického sportovního 
nadšence Jarka Pudelky, který pro myšlenku pořádní této akce nadchnul nejen svoji rodinu a další, převážně 
modřické amatérské cyklisty, ale i ctěné sponzory jak jinak než z Modřic a okolí.
Zásadním partnerem pořadatelů  je TJ Sokol Modřice a hlavně Městský úřad Modřice, který jim  pomáhá s 
financemi a zabezpečením části trasy Městskou policií.
Díky každoroční aktivní účasti některého z představitelů města má předávání cen vítězům nesporný šmrnc. 
A proč jednadvacítka ?
Tato odpověď už je komplikovanější. Bývala to kdysi v prvních ročnících délka trati v kilometrech. Život ale 
nenechá nikoho dlouho spát na vavřínech, jakkoliv by byly zasloužené, a improvizace s trasou časovky se v 
poslední době stává noční můrou.
Jeden rok hrozí, že v prudkém sjezdu v Nebovidech se ve stejném čase a prostoru potkáte s místním hodovým 
průvodem, jindy v Želešicích cestáři zákeřně osadí na silnici semafory.
V posledních dvou letech pro změnu udržovala v bojové pohotovosti rekonstrukce Vídeňské ulice - každým 
rokem samozřejmě jiné části.
Ó jak jsou stejné starosti pořadatelů cyklistických závodů.
Šťouralové by mohli namítat, že současné ročníky časovky už se délkou 21 kilometrů nevyznačují. Hledisko 
tradice nám ale velí název neměnit - proto jednadvacítka. Nebuďme malicherní - vždyť ani Velká říjnová soc. 
revoluce neproběhla v říjnu.
Před časem přibyl k názvu závodu ještě dodatek Memoriál Aleše Měřinského. Aleše, který žil v nedalekých 
Přísnoticích, znali mnozí účastníci modřicé časovky, mimo jiné i ze stupňů vítězů.                                                                                                                                                                   
Před několika lety měl při ranní cestě na kole do práce nehodu, při které ho srazil a usmrtil nevyspalý řidič auta. 
Dnes zůstává Aleš spojený s naší časovkou touto vzpomínkou a také v osobě jeho bratra Jaroslava, který patří 
do týmu pořadatelů.
Snad bohužel  v derniéře závodu, tohoto závodu,  protože organizátoři přišli  o možnost uspořádat závod na 
trati, která se jim i účastníkům pro takový závod líbí a dělá ho přitažlivým i pro závodníky, získali naši  top 
jezdci vavříny. 
V kategorii MTB – muži, obsadil Michal Trejtnar 3 místo časem 14:12 a Milan Šipl s časem 14:30 místo čtvrté. 
V kategorií Muži Veteráni – František Olša se stal časem 15:43 vítězem kategorie. Velká gratulace - barvy 
Cycles Perfecta  si razí cestu v cyklistickém světě.
Organizátoři museli akceptovat stanovisko Policie ČR, že závod takového charakteru by se měl podle jejich 
názoru konat na uzavřené trati, a donutil je  využít jen podstatně zkrácené trati na místních komunikacích. 
Ach jo,paragraf nám ještě zavaří. 
                                                                                                                        Délka okruhu byla 4 km, všichni 
závodníci odstartovali s minutovým intervalem do 1. okruhu a po projetí posledního závodníka cílem se tento 
scénář zopakoval jako 2. kolo časovky. 
Organizátoři děkují všem závodníkům za účast v 18.ročníku časovky, ve kterém včera opět nadmíru přálo 
počasí…My doufáme, že se derniéra odkládá na neurčito.
 
PJ s použitím pramenů pořadatelů.
P.S. Výsledky a fotogalerie najdete na http://modricka21.webnode.cz/o-nas/
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