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JIŘÍ BÁRTA

POLNIČKA | Doma má kolem padesáti
párů historických lyží. Jedny z nich si
minulou sobotu připnul na boty a vy-
razil na osmikilometrovou trasu
z Polničky do Radostína. Krom toho, že
Pavel Kusý alias lyžník Kudlička závod
Skiman organizuje, se ho také účastní.

Lyžaři, kteří zrovna projížděli kolem
po rolbou najetých stopách, si museli
připadat, jako by se vrátili o století zpát-
ky. Na louce u Vagónu za Polničkou se
to hemžilo lyžníky s celodřevěnými ski.
Jako v časech, kdy si hostinský

Kosek ze Studnických Pasek nechal
udělat v Rokytně první ski, jako měl ze
zahraničí fryšavský revírník Gabessam.
„Vzal jsme si tentokrát jedny ja-

sanové lyže, ale jejich výrobce neznám.
Někdo přijel na lyžích přímo od Adolfa
Slonka, sám mám jedny takové doma,“
zmiňuje historicky vůbec prvního vý-
robce lyží na Vysočině.
Adolf Slonek začal lyže vyrábět ve

své truhlářské dílně v Rokytně u Nové-
ho Města na Moravě už v roce 1896.
Pavel Kusý, který má obchod se spor-

tovním zbožím, se o historii lyžování
hodně zajímá. Nedávno s dětmi navští-

vil také soukromé muzeum Slonkova
pravnuka Milana v Novém Městě na
Moravě.
Výrobců však bylo v regionu

mnohem víc. „Letos přijel na Skimana
i jeden účastník, který si vyráběl lyže ve
vlastní dílně,“ zmínil organizátor.
O své akci říká, že nejde o maškarní

bál, ale závod v dobových kostýmech.
Svou účastí lyžníci také vzdali poctu
svým předkům. „Mě k lyžování přivedl
táta, takže touto akcí vzdáváme hold na-
šim otcům,“ svěřil se Kusý.
Minulý víkend se v Orlických horách

jelo mistrovství republiky v histo-
rickém lyžování. Že by usiloval o pořá-
dání takové akce, to Kusý odmítá.
„Jsme rádi, že je nás padesát, větší akce
už by nebyla tak intimní. Jednou nás
bylo 78 a to už bylo moc,“ uzavírá poví-
dání Pavel Kusý.

Pavel Kusý z Račína
staré lyže nejen sbírá,
ale také na nich umí
běhat. Už třináct let
organizuje závod Skiman.
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