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Stanoviště 8 – Lyžař

Tak jako každý rok tu zase máme lyžařský závod pro amatéry a letošní rok je velice pestrý. Naše redakce časopisu
„Nikdy víc“ Vám přináší nejlepší komentované momenty letošního roku.

Závodník Stanislav si v půlce závodu spletl pokračování cesty, tedy na slalomovou tyč najíždí zleva a u ní mění směr
o neuvěřitelných 135 stupňů doprava. Podobný husarský kousek předvádí i na konci závodu, opět přijíždí zleva a u tyčky
zatáčí o stejný úhel, tentokrát však doleva!

Závodník Erik zase jede na tyč ze severu a vybírá ji krásným efektním smykem a dál pokračuje na západ. Sice už mimo
trať, ale i pokus se počítá.

Závodnice Markéta velice ráda jezdí do kopce, my redaktoři nad tím jen kroutíme hlavou. Posuďte sami: Ke své další
tyčce se blíží z jihovýchodu šikmo do kopce a nakonec pokračuje na západní stranu. Na těch lyžích musí mít nějaké
motory!

Pokud však předchozí závodnice měla na lyžích motory, tahle je musí mít ještě silnější. Závodnice Adéla na konci
závodní tratě podjíždí jednu tyčku (že by ji nestihla trefit?), ale předvádí u toho neuvěřitelné číslo – přijíždí k tyčce
přímo zespodu a poté to o nejostřejší možný úhel otáčí doleva. My vážně nevíme, jak to ti závodníci dělají. Dívat se na
tento závod můžeme přirovnat kouzelnickému představení. Jen čekáme, kdo jako první vytáhne králíka ze své přilby.

Paní závodnice Fiona zase ráda jezdí, jak to říci, velice vodorovně. Takto vybrala první tyčku a teď ujíždí někam pryč.
Občas si říkám, jestli tento závod není v Kocourkově. Tento závod přitahuje vskutku různá individua.

Předposlední závodník Ondra zase velice rád jezdí do pravých úhlů. Nejdříve objíždí tyčku způsobem, že jede severo-
západu a otáčí se vpravo. A druhá tyčka je o ještě zajímavější, protože jede ze severovýchodu a teď zahýbá doprava.
Takto si dále pokračuje do svahu – někteří závodníci opravdu popírají fyzikální zákony nebo to jsou kouzelníci.

Poslední závodník Radek již po všech ostatních není tak zajímavý, ale zdá se nám, jako krásná tečka závodu. Přijíždí
z jihozápadu k tyčce a poté pokračuje vodorovně doprava. Ale pozor, co to vidím, na to si musím vzít dalekohled, jestli
mě nešálí zrak. A skutečně, na lyžích předvádí kouzelnický trik vytahování králíka z přilby.

Dámy a pánové takto končí náš závod a já už mám rezervované lůžko v Jedličkově ústavu. Nashledanou.


