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Olympijský speciál
ZOH Hollószikla 2015 – Velký svátek sportu a zábavy
Biatlon
II. Zimní olympijské hry jsou již minulostí. Sharl Shapin je odstartoval a pak již jejich průběh
sledoval nevěřícně u televize v hotelu Divoký sob. Společnost mu dělal i langarský president
Gesler, který měl ovšem poněkud větší důvod k radosti. Když však odhlédneme od
překvapivých výsledků her, tak musíme konstatovat, že hry byly velice zdařilé a ze strany
sportovců nezachytili větrníčtí pořadatelé jedinou významnou stížnost na jejich průběh.
Takže........jak probíhaly jednotlivé
disciplíny?
Po krátkém slavnostním projevu
Sharl Shaplina se závodníci vydali
na biatlonovou běžeckou trať
vedoucí kolem kateřínského jezera
Loch M (správný název nelze opět
dohledat) pod horou Carn Eigh. V
této disciplíně vyhrál opravdu díky
dobrým hodům a především
bravurním kolečkům po zamrzlém
jezeře langarský Walter před svým
krajanem Daliborem Tarkou z
Chvojnova.
Větrníckou
čest
zachránil třetí v pořadí – Sandro
Botičeli Daun. Kuriózním během
Slavnostní zahájení II. ZOH
ještě zaujal jeden kateřínský
biatlonista, který při trestném kolečku zamířil přímo na vrchol hory Carn Eigh a dlouho se
nechtěl vrátit.
Langarští diváci a sportovci se po první vyhrané disciplíně začali pomalu stahovat na loučku
pod jezerem a zde začali bujaře oslavovat.

Singl boby
Vítězství langarského sportovce Kodeta v další disciplíně – singl bobech, bylo jen dalším
přiložením do ohně bujaré zábavy langarských fanoušků, kteří mobilovali tuto zprávu do Jižní
galaxie svým známým a tuto svoji radost umocnili ještě trsáním na loučce pod jezerem. Jejich
živelný tanec se během několika minut proměnil, s příchodem větrnícké skupiny Uriah Heep,
na regulérní technopárty duc, duc, duc, duc, duc, duc, duc, duc, duc...
Další dvě místa obsadili překvapivě kateřínští bobisté – Henri Martin a Adam Ewing.
V této disciplíně trošku zazmatkoval havrányský závodník Vincent Van, kterému zkazil lepší
umístění langarský fanoušek, který vypadl z ochozu na sníh. Vincenc Van si totiž myslel, že to
je on a na chvíli s bobem zastavil.
Langarští fanoušci byli poté vyhnáni z přilehlých závějí a další klání sledovali jen
prostřednictvím svých dalekohledů a očí upřených do TV nebo jenom prostě pařili na loučce u
jezera.
Slalom
V této královské disciplíně vedli po prvním kole suverénně tři větrnícké hvězdy, avšak ve

Langarská technopárty

Šťastní slalomáři

druhém kole dvě z nich vypadly – Josef Rychlý i Nick van der Laa. Max Em byl poté tak
rozklepaný, že za bouřlivého řevu nepřejících fanoušků z Jižní galaxie s bídou urval “pouze”
druhé místo. Pro větrnícké lyžaře se zde odehrála opravdu velká tragédie. Výborně svůj závod
rozehráli, aby nakonec dva z nich skončili v poli poražených. Vyhrál překvapivě kateřínský
Helmuth Schultz, který obě kola zajel v klidu s poměrně vyrovnaným časem. Zde se opravdu
prokázalo to, co znamenají pevné a naproti tomu pocuchané nervy.
A aby toho nebylo dost – třetí místo urval langarský Dalibor Tarka z Chvojnova.
Skok
Málo vídaná, skoro nevídaná, věc se odehrála v soutěži skok z můstku. Posledním bravůrním
“džampem” zde vyhrál havrányský závodník Artuš ze Skal, který se po posledním skoku s
uměleckým ohodnocením 6 posunul o jeden důležitý bod před langarského Calveru. Na třetím
místě se umístil také havrányský závodník Edgar Alan. Všichni lidé na světě by si zasloužili
slyšet ten vítězný řev fanoušků Severní galaxie!
Výsledky této disciplíny lze jako jediné porovnat s výsledky z předchozích ZOH. Skákalo se
ze stejného můstku a závodníci měli k dispozici úplně stejné lyže a úplně stejný počet šesti
pokusů. Výkon Artuše ze Skal by na I. ZOH stačil ovšem pouze na 2. – 3. místo, z čehož
plyne, že olympijský rekord Arpáda Nyelva (VU) z roku 2012 (20 bodů) nebyl překonán.

Obří slalom
Tak tady si Větrníčáci trošku spravili chuť. Obří slalom vyhrála skvělým časem hrdinka Irma
Stády. Sluší se ovšem dodat, že jí na záda dýchal havrányský Milan Malý, který za ní zaostal o
malinkých 0,71 setin sekundy. Tito dva závodníci byli také jediní, kdo dokončil úspěšně, bez
pádu, obě kola. Na třetím místě se nejlepším časem alespoň jednoho kola umístil Beneš Rejt
taktéž z Havránye. “Byl to masakr”, shrnul obtížnost trati Jimmy Page z naší redakce Nuoli.
Diváci byli však téměř mrtví smíchy při vynikajícím vystoupení mon fererských sportovců,
kteří si vysloužili dlouhý potlesk a označení “ledoví klauni”. Jeden z nich se snažil asi 40
sekund marně dostat pozpátku do cíle. Prostě – bylo se na co dívat a ne vždy šlo jenom o
vítězství, ale také o perfektní zábavu.
Trojboby
Po polední přestávce se závodníci vrhli do dalších disciplín. Čekaly je trojboby. No, musíme
přiznat, že zde triumfálního vítězství dosáhla Langara, která shrábla všechny tři první místa.
První místo urval Felix s Felixem a Calverou, druhé místo Želivský, Solomon a Wynd a třetí
místo Wyvola, Tarka a Steklenburk. Asi o vteřinu byli pomalejší havrányci.
Ocenění fair play a ústní uznání sportovců získal větrnícký Stanislav Stopátý, který přiznal,
že se nemůže najít (mohl ho klidně nahradit jeho dvojčecí bratr). Od pořadatelů dostal asi 3
minuty na to, aby se našel a dal se zase dohromady. V případě svého neúspěšného hledání by
byl diskvalifikován spolu se svými bobistickými druhy. Nakonec si kdosi vzpomněl, že v té
době polehává v nemocnici, kam byl vrtulníkem převezen ze singl bobů. Po hrůzostrašném
pádu si zde hodil jedničku a odletěl tedy na úrazovku do gondolské nemocnice. Opakovaný
hod kostkou pořadatelům sdělil, že již je zdravý, a proto mohl nastoupit k závodu se svými
druhy. Nakonec byl jejich bob devátý. No drama, drama po všech stránkách.......
Běh na lyžích
Tak v této disciplíně si větrníčáci hodně spravili náladu. I přes neustávají duc duc z langarské
technopárty se zde Ginu Lollobridgovi podařil husarský kousek. Tento závodník zopakoval
své olympijské vítězství a obhájil zlaté první místo z poslední olympiády. Vydal se na trať
jako první a jeho skvělý čas nebyl nikdo z jeho pronásledovatelů schopen překonat. Vivo la
Větrník!
Na druhém místě doběhla skvělá kateřínská atletka Anna Kateřínská a na třetím Marco Polo z
Langary.
Diváky opět rozesmávali mon-fererští závodníci, kteří střídavě bloudili tratí většinou těsně
před cílem.

Snowboard
Snowboard byl již při trénincích označen za nejobtížnější ze všech disciplín. Nakonec se však
toto pochmurné očekávání úplně nesplnilo a z 18 závodníků dojelo 5 i do cíle druhého kola.
Vyhrál zde langarský Jan Želivský před kateřínským Sigmundem Freudem a na třetím se
umístil, k velké radosti mon fererských závodníků, jejich Linek.
Tato disciplína splnila očekávání pořadatelů a stane se jistě i na dalších ZOH jedním ze
základních pilířů her.
Bramborovou medaili získal Rabi Wyvola z Langary těsně za Pavlem Pučifousem z VU, na
kterého někteří neukáznění diváci sprostě pokřikovali.
Na loučce pod kateřínským Loch M. Již langarští fanoušci postavili stany ze svých diplomů a
jejich duc, duc, duc, duc, duc, vyhnalo i poslední soby do hor.
Sjezd
A byla tu královská disciplína. Na startu opět stály všechny tři hlavní větrnícké sjezdařské
stálice – Josef Rychlý, Nick van der Laa a Max Em.
Tato disciplína však opětovně skončila pro větrnícké barvy šokem. Josef Rychlý byl po
prvním kole suverénně nejrychlejší, nakonec se však do cíle druhého kola dostala jediná
závodnice – havrányská Eva Levá! Josef Rychlý totiž narazil do poslední cílové tyčky! To
bylo opravdu neuvěřitelné. K tomuto šoku také přispělo třetí a dokonce i čtvrté místo
závodníků z Mon Ferera, kteří byli ještě nedávno považováni za “zimní klauny”. Bronzovou
medaili získala Nora a “bramborovou” Milis. Josef Rychlý se tedy nakonec musel spokojit s
druhým místem.
Hokej
V hokeji utrpěla asi největší šok Langara, která si činila nárok na zlato. Zůstala však stříbrná,
když celý hokejový turnaj ovládla Havrány, která zůstala neporažena. Nejlepší výsledek na ní
uhrálo pouze Království Kateřínské –
remízu 1 : 1.
Langaráci do poslední chvíle chodili
kolem ledové plochy a někteří z nich
přemýšleli nad zpochybněním systému
vyhodnocení,
který
upřednostňoval
výsledek vzájemných zápasů. Nakonec
jim však tato kalkulace nevyšla, protože
Havrány získala stejně o bod navíc. “To
teda zase bylo překvapení”, shrnula
výsledky hokejového turnaje Angelika de
Monte – Luc z Nuoli.
Co lze dodat? Další olympijské hry budou
letní a odehrají se zřejmě v havrányském
Krákowě. Zimní olympijáda nikoho rozhodně nezklamala,
Bylo to drama.....
disciplíny byly zábavné, výsledky
byly zajímavé a pořadatelská země znovu dokázala, že zimní hry umí připravit. Ke své škodě
se nezúčastnily některé země, Některé na truc, jiné pro závažné důvody.
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Celkové výsledky II. ZOH v Hollószikle 2015 (VU)
Země

Zlatá medaile

Stříbrná medaile

Pořadí

4
1
2
3

Bronzová
medaile
3
2
1
2

Langara
Havrány
Větrnícká unie
Království
Kateřínské
Mon Ferero

4
3
2
1
0

0

2

5

1
2
3
4

Celkové výsledky všech dvou ZOH v Lúthienu - Elwingenu 2012 a Hollószikle 2015
Země

Zlatá medaile

Stříbrná medaile

Pořadí

4
4
1
1
5

Bronzová
medaile
1
6
3
1
4

Větrnícká unie
Langara
Havrány
Adamov
Království
Kateřínské
Rošfórská říše
Mon Ferero
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4
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0
0
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Ema Destinová, redakce Nuoli

