
 

 

 

 

 

 

Je ráno 6.45 hodin 21.1.2012 a my se scházíme, abychom v 7 hodin vy-

razili směr Broumov na trojboj. Dnes soutěžit jedou mladší dvě družstva za 

A (Matyáš Tupec, Matěj Malošek, Lukáš Dvořák, Honza Valciu a Monika 

Týfová) za B (Petra Weissová, Dáda Ducháč, Filip Bubeníček, David Jane-

ček a Adriana Cihlářová) a za straší družstvo (Nikola Vacková, Marek 

Plašil, Patrik Hromádko, Karel Falta a půjčená Anička ze  Zvole).  Řidiči 

nás vezou pan Vacek a Radek Pavlát – Krtek. Vedoucí Stáňa, Miloš a fan-

da Voříšek. Po příjezdu do Broumova jsme se rychle někam umístili do ša-

ten, převlékli se a rychle do haly, abychom si to ještě před soutěží mohli 

natrénovat – spojování půlspojek a vázání uzlů. Nástup byl přesně v 9 ho-

din, mladší měli startovní čísla 6 a 7 a my starší 8.  Mladší začínali spo-

jováním půlspojek. Družstvu A to šlo perfektně, měli nejlepší čas 

z mladších, uzly udělali bez chyby a měli 2 nejlepší čas, akorát pokazili 

2 značky. Družstvu B to šlo taky docela dobře, měli jenom 1 trestný bod, 

ale jsou malí, tak měli špatný čas, uzly se jim nepovedly 3 a značky řekli 

1 špatně. Starší začínali na uzlech, tak jsme se postavili do fronty a čekali 

jsme, až přijdeme na řadu. Karel trošku zazmatkoval, tak jsme dostali 1 

trestný za špatně uvázaný uzel, byl to jeho první závod ve spojování hadic 

jsme dopadli dobře, byli jsme 3 a v testech jsme udělali 2 chyby. Když jsme 

dosoutěžili, tak jsme trávili chvíli do vyhlášení různými hrami, někdo si i 

maloval.  Nastal čas vyhlášení výsledků, byl docela brzy už v 11.30. Tak 

jsme nastoupili a čekali jsme. Naši nejmladší skončili na posledním místě 

15. a  výsledek družstva  A jsme všichni netrpělivě očekávali. Když začali 

vyhlašovat nejlepší pětku, tak už nám bylo docela dobře, a když nejlepší 3 

tak ještě líp, a když jsme neslyšeli Nahořany ani 2. místo, tak už jsme jása-

li všichni předem, no prostě byli jsme nejlepší 1. Starší taky nevěděli  jak 

dopadnou, a tak, když jsme se dostali pod desítku byli jsme už docela spo-

kojeni, ale ještě při vyhlašování 6 místa jméno Nahořany nezaznělo, umís-

tili jsme se v nejlepší 5, byli jsme pátí, byli jsme sami se sebou opravdu 

spokojeni. Doufáme, že si příště šlápneme i na bednu. Po rozchodu jsme 

udělali společné foto, Miloš se Stáňou nás všechny opravdu pochválili, 

sbalili jsme si věci a už jsme razili domů. Před Nahořany nám pořádně 

zahoukali, aby všichni věděli, že se už blížíme, že jsme doma. 

                      Napsala: Nikola 

  

 

 


