
Vážený pane Stoupo 

obracím se na Vás jako na váženého člena dusmenské lóže a mnohonásobného veleúspěšného 

bývalého ředitele. 

 Omlouvám se, že se nepodepíši ale vrozený stud a ostýchavost mi to nedovolí. 

Kdysi dávno, za mlada jsem také toužil stát se dusmenem a alespoň jednou, jedenkrát se 

postavit na start mezi všemi těmi opálenými svalnatými mladými muži a děvčaty....no, 

nepovedlo se.Nikdy jsem si netroufnul. 

 Jako starší člověk ale pečlivě dění kolem dusmenů sleduji.Nejde nesledovat když každou 

chvilku se některé známé jméno objeví ve výsledkových listinách na příčkách nejvyšších. 

A proto vlastně píšu. 

Až do nedávna - do minulého roku to bylo celkem jednoduché.Ředitel poměrně pravidelně 

vypisoval různé akce a závody i mimo hlavní dusmenskou sezónu a stačilo se tu tam 

kouknout na stránky DGP a dohledat kdo z Vás zase někde něco vyhrál a kde se proslavil, 

kdo sice nevyhrál ale stejně se proslavil a tak podobně. 

No a letos nic. 

Vlastně to vypadá, že ani žádného ředitele nemáte.Nebo je veliký tajnůstkář. 

Škoda, že nemá -  jak to bývalo zvykem někoho šikovného k ruce. 

Tedy pokud existuje. 

Kromě jednoho pobíhání někde na předměstí Řitky se - zdá se - nic významného neodehrálo. 

Ale tak tomu není. 

Za zmínku stojí například účast zkušených dusmenů na mělnickém a poté i na pardubickém 

půlmaratonu kde Ňůmeni, Hrnda a Renča trať doslova prolétli v těsném závěsu za vítěznými 

Keňany. Za zmínku též určitě stojí účast dusmenek v neuvěřitelně úspěšném týmu Běhen na 

Vltavarunu - tedy běhu, který si my obyčejní smrtelníci ani netroufáme představit. 

Třeba já bych takovou trať v takových podmínkách neujel snad ani autem. 

A rozhodně nelze přehlédnout úspěchy dusmenů v seriálu běhů Horská výzva. 

Tam v kategorii short mix doslova řádí dvojice pravděpodobně mladých dusmenů ( alespoň 

jejich jména či přezdívky jsou mi zcela neznámé ) a nekompromisně plundrují stupně vítězů 

kam přijedou. 

 Tedy po počátečním třetím místě v Jeseníkách kde o lepší umístění přišli jen vinou špatného 

navedení na občerstvovačku již na Šumavě způsobem start cíl s obrovským náskokem dobyli 

metu nejvyšší. 

Ještě jednou se omlouvám - vím jak asi bude nepříjemné všem těmto skromným borcům 

poukazování na jejich dosažené úspěchy ale nemohl jsem jinak.Musel jsem Vám napsat, že 

svět o vás ví. 

 

Váš velký dusmenský fanoušek a obdivovatel 

 

P.S. A máte nějakého ředitele nebo né…? 

 


