
Vláďa Dlouhý, neodmyslitelná součást běžeckého dění, zakladatel rodinného týmu Dlouháni 

Roudnice, se v závěru loňského roku stal dědečkem. 

 

 

ZK: Naposledy jsi i se Zuzkou u nás 

startoval v Unhošti na Čertovské 5, byli jste 

4, kdo se zúčastnil všech 10 ročníků. Zuzka 

si alespoň symbolicky trať prošla, protože už 

se blížilo její mateřství. Jak ses chystal Ty 

na roli dědečka?  (Vláďovi jsem trochu 

podsouval toho dědečka, ale … :-) )? 

  

D: Děkuji za optání. Víš, Zdeňku, ty gratulace, které jsem po narození Johanky obdržel, mi 

přišly takové … nepatřičné. Dědové pro mě podvědomě byli a jsou ti staří lidé, o holi, jak někde 

na lavičce v parku krmí vrabce. A teď všude „ahoj dědo, jak se máš dědku…“ je nezvyklé na to 

reagovat. Raději v oslovení preferuji toho „Dlouhána“. 

ZK: Už chystá Zuzka Johance nějakou tu sportovní výbavičku? 

D: Tak určitě, Johanka se od prvních 

okamžiků stala hýčkanou součástí rodinného 

sdružení Dlouháni Roudnice, jak vidíš, 

vybavena i nezbytným týmovým dresem. 

 

   



Teď si uvědomuji, že „Jo“ tak rozšířila členy týmu o čtvrtou generaci aktivních sportovců. Mezi 

Dlouhány patří totiž také moje máma, tedy Johanky prababička, která si v ještě roce 2011 

zaběhla Mistrovství Sokola v přespoláku, o rok později také absolvovala Výběh do strmého 

kopce v Levíně – a to prosím ve svých 80.letech!, a stále ještě si užívá aktivně cyklistiku 

krátkými vyjížďkami po okolí. Takže „genovou výbavu“ bude mít Johanka asi dobrou. 

 

 

ZK: A jak se Zuzka sžívá s novou rolí maminky?  

D: Jistě, veliká změna priorit. Dříve bylo naším hlavním tématem na který závůdek vyrazíme 

příští víkend, Zuzka při běhání zrovna přišla na chuť delším tratím, a teď… jsou to zatím jen 

krátké kočárkové vycházky: 

 

  

Ale vím, že už se nemůže dočkat nějakých 

těch jarních běhů, kdy pořadatelé umožní 

účast v „turistické“ či „kočárkové“ kategorii. 

Takže taťka Honza i my budeme hledat 

možnosti, jak spojit příjemné s radostným, a 

vrátit Zuzku i s Johankou brzy k jejímu 

oblíbenému sportování. Určitě se tedy při 

tom objevíme i na Kladensku, máme to tam 

totiž rádi  .  

 

 

 



 

ZK: Co nového a zajímavého plánuješ pro letošní rok? 

D:  Ptáš se asi na ty moje „sportovní“ plány. Sám určitě víš, že plánování v našem věku je 

ošemetná věc, tělo občas zradí a z plánů je hadr na podlahu. Nazval bych to spíš přání: 

v maratonu atakovat pro mě magický čas 3:3o, v létě opět ultra proběhat Lužické hory nebo 

zkusit i jiný ultraběh, v seriálu Krále Středohoří vylepšit nějaký ten triatlonový osobáček (takže 

se konečně naučit pořádně plavat), sestavit úspěšný tým pro Eurohry... a jinak se udržovat 

v kondici: běžky, běhy, kolo, tenis, inlajny. A nejlépe, užívat si to s tou Dlouhánskou partou.        

 

 

ZK: Vláďo, díky za krásnou prezentaci „Dlouhánů“ a přeju vám všem hodně zdraví, potěšení z 

nejmladší členky Johanky, Zuzce úspěšný sportovní návrat a Tobě, holt si musíš zvyknout :-), hodně 

dědečkovských radostí a povinností :-) . 
A vše nebo více o "Dlouhánech" najdete na: dlouhani.webgarden.cz 

    


