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ZOH v Sharlroa 2017 – jak to bylo (olympijský speciál)
Do dějiště III. ZOH v Sharlroa dorazila většina výprav až dopoledne v sobotu 9.9. Po menším
tréninkovém “oťukávání boulové “ dráhy začalo slavnostní zahájení her na stadionu v
kateřínském Lúthienu. Sharl Shaplin se svojí družkou Evou Daunovou vylezli na skokanský
můstek a krátkými projevy odstartovali zimní hry. Eva ještě projevila přání, aby sportovci
závodili čestně a vše začalo.

Větrníčtí bobaři na trati

Kateřínští a adamovští fandové

Boule
První klání se odehrálo na boulích. Dráha spíše připomínala ďůlky, ale přesto si v ní závodníci
přivodili hned na začátku spoustu boulí. Začalo se vyřazovacím způsobem při paralelní jízdě
ve dvou závodních dráhách. Většinou se vůbec nemusel měřit čas, neboť téměř nikdo ze
závodníků nedorazil do cíle. Do finále postoupilo přesto devět nejzdatnějších sportovců. Nyní
šlo o to, zvládnout co nejrychleji obě kola a nespadnout. Po napínavém boji získal zlatou
medaili adamovský Melanird Pfojfr, na dalším místě se umístil větrnícký Ginne Lollobridge
před kateřínským Edouardem Manetem. Nakonec se přece jenom alespoň tito tři závodníci
nevybourali a tak byla první tři místa bezproblémově udělena. Zbývající závodníci závod
nezvládli a do cíle nedorazili.

Singl boby
Singl body byly přehlídkou obratnosti závodníků, zejména hned při nasedání do bobů. A potom
se již soutěžící neohroženě valili po zamrzlé, docela rychlé dráze. V prvním kole vypadlo hned
šest závodníků, smůlu měli zejména dva sportovci z Království Kateřínského a z Adamova,
vypadl také jeden Havrányák a Větrníčák. Boby svištěly, fanoušci řvali a nakonec svým řevem
“dostrkali” ke zlaté medaili Černíka z Langary. Druhým nejrychlejším se stal adamovský Hans
Barnát a potom hned Jack, opět z Langary. V tomto okamžiku se zdálo, že III. ZOH v Sharlroa
ovládne Langara. Vždyť závodníky čekala brzy další bobová disciplína – trojboby. Na
posledních ZOH v Hollószikle získala Langara v této disciplíně hned první tři místa! Větrníčtí
sportovci ve Sharlroa v singl bobech takzvaně těsně ostrouhali, když skončili na 4. a 5. místě
(Demi Marten a Timur Pank).

Snowboard
Sportovní komentátoři se však shodují v tom, že zvrat nastal v disciplíně snowboard.
Snowboarďáci totiž využívají speciální techniku, která vyžaduje dosti trpělivý a poctivý
trénink. A Větrníčáci trénovali na této dráze již mezi jednou a druhou hodinou ráno! Zde se
projevila jejich abnormální touha po vítězství. Drama se nekonalo a v součtu obou kol měla
nejlepší čas naše dřívější redaktorka Nuoli Selma Lagerlófová! Po prvním kole až čtvrtá.
“Selmo, Selmo, moc Ti děkujeme. Byla jsi úžasná!” Na druhé místo dosáhl Egy Kettö z
Havránye, což bylo do jisté miry překvapení a za ním dojela Dwin Krk (větrnícké a dakkarské
národnosti), která měla teprve nedávno voperovánu nohu od dárce Marka Richardsona, který
ovšem závod nedojel. “Byl to velice silný sportovní příběh”, vyjádřili se k tomu rošfórští
sportovci.

Skok z můstku
A šlo se na hlavní stadion. V této disciplíně
hraje značnou roli náhoda, proto se nedalo
spoléhat na nějaký extra trénink a žádná z
výprav nijak tuto disciplínu netrénovala.
Oproti II. ZOH v Hollószikle byly pouze
vyměněny lyže. A bylo to znát. Většinou se
nepadalo a skokani sbírali body za umělecký
dojem. Padali většinou jenom rošfórští a
kateřínští sportovci. Nakonec na zlato dosáhl
větrnícký Bedřich Marabu, který v posledním
čtvrtém kole získal šestku za umělecký dojem
a jeho největší konkurent Gernot Gefr z
Adamova pouze dvojku. Vive la VU!
Trénink havrányských skokanů
A to ještě holky z VU bojovaly mezi sebou o
třetí místo. Zde Cecílie Puža přeskákala Petru Petrášovou. Hned za nimi doletěl na pátou metu
Čestmír Křídlo z Havránye. No, byl to hezký závod, kde si medaile rozebraly severní státy...

Trojboby
Tak, tady se čekalo jasné langarské vítězství. Langaráci jsou totiž mistry v bleskovém nasedání
do bobů. Umí to tak rychle, že někdy jsou již v cíli, zatímco jiné státy teprve nasedají. Větrníčáci
sehráli v této disciplíně tři klaunská představení, když různě vypadávali z bobů, opět nasedali
a zase vypadávali. Diváci řičeli smíchy a trousili uštěpačné poznámky. “No jo, prostě tato
disciplína nám nejde”, vyjádřila se Eva Daunová.
Jaké však bylo překvapení, když se sečetla obě závodní kola! Na prvních dvou místech byli
závodníci z Kateřínského království a až na třetím langarský trojbob! Sportovní komentátoři se
shodli v tom, že se jednalo o absolutně největší překvapení III. ZOH! A přitom se kateřínským
závodníkům při samotném závodění srandovně hýbaly hlavičky, což sledovali s potěšením
diváci u trati.

Obří slalom
Obří slalom nebyl vůbec jednoduchou disciplínou. Do cíle obou kol dojelo pouze šest
závodníků. Zvláště pátá branka na trati byla lemována nepříjemnou muldou, a tak si závodníci
právě na tomto místě často otloukli své “kokosy”. Jelo se tedy většinou “na jistotu”. V tom
excelovali zejména rošfórští sportovci, kteří skutečně získali druhé a třetí místo. Druhá byla
Marija Lasičkoneová, kterou sportovní komentátoři ohodnotili jako dívku s nejroztomilejším
jménem, hned před svojí kolegyní Nicol Callahanovou. Dělilo je od sebe pouhých devět setin
sekundy. První ovšem byla Olga Modrá z Větrnícké unie, která tyto dvě závodnice porazila
téměř o celých šest sekund! Olga vsadila na riziko a ono to prostě vyšlo! Audates fortuna iuvat,
jak říkávala “stará Skogomadra”.
Na stadionu v Lúthienu však zavládlo přesto veliké veselí také mezi rošfórskými fanoušky,
kteří odpálili velikou světlici a měli z toho radost, protože iiiland je v tomto směru benevolentní
a když se nikdo nerve a nenadává, tak je všechno OK.

Olympijské Sharlroa v předvečer ZOH

Na tomto místě začínal závod ve sjezdu

Biatlon
Závodní okruh kolem kateřínského jezera Loch Mullardoch hostil již potřetí biatlonisty zimních
olympijských her. No a opět se zde hodně padalo. Vyhráli ovšem favorité. Langaře se podařilo
obhájit první místo z minulé olympiády. Jedinou skutečnou a vážnou konkurencí byli pro ně
biatlonisti z Kateřína. Ti Langarákům pořádně zatápěli, Edmond Dantes však pokazil střelbu a
musel běžet přes zamrzlé jezero tři trestná kolečka. To ho odsunulo až na nepopulární čtvrté
místo. Vyhrál s přehledem Kronek z Langary před Williamem Walacem z Kateřínského
Království a Černým z Langary. Havrányští diváci se ještě trošku divili tomu, že mezi lidmi na
světě je tolik Černých. Prostě další Černý žije ještě v Adamově a taky v Havrányi. To se nedá
nic dělat, usoudila Eva Daunová, předsedkyně III. ZOH v Sharlroa 2017.

Slalom
Tak tohle měla být zase disciplína šitá na míru Severu. Závodníci se řítili dolu zasněženou
dráhou (zde napadl nový sníh) a umně kmitali svými zadečky kolem špendlíkových tyček.
Občas se samozřejmě někdo vyboural nebo chytil hlavičkou za tyčku a udělal kotrmelec.
Absolutně nejrychlejším byl Ivo Laník z Adamova, o několik desetin vteřiny byl pomalejší Jean
Michard z Kateřínského Království. Bronz “urvala” Li Ki z Havránye. Pro závodníky z
Větrnícké unie nedopadl tento závod úplně ideálně. Nepopulární bramborovou medaili získal
zdejší závodník Ingemar Stenmark, který rozhodně čekal více.

Běh na lyžích

Paralelní závod v boulích (ďůlcích)

“Tak tohle byl tedy “masakr”, vyjádřila se
předsedkyně III. ZOH Sharlroa 2017 Eva Daunová. Už
se zdálo, že závod bude muset být zrušen, protože
nikdo nedojede. Závodníci padali z hory Kininvie a
když už náhodou projeli nebezpečným úsekem kolem
skokanského můstku, tak upadli ve finální části trati.
A padali jako hrušky. Pořadatelé měli opravdu obavy
o to, zdali budou mít komu rozdat připravené medaile.
Tak se šlo do rizika. Williamu Wallacovi z “Kateřína”
a Mikešovi z Langary se sice jako prvním podařilo
trať bez pádu absolvovat, závodit začala však až

odvážná Linda Horn z Větrnícké unie. Spustila se nebojácně ze svahu a dlouho držela nejlepší
čas. Následující závodníci si však zřejmě z jejího stylu vzali příklad a přestali se bát koncového
sešupu. Úžasně pak zajel František Vaněk z Rošfórské říše, který ji předstihl přibližně o pět
sekund. A to nebylo všechno. Další úžasnou jízdu předvedl kateřínský Rober de Bruce, který
za tímto statečným závodníkem zaostal o pouhých 8 setin vteřiny. Třetí místo vybojoval Luďa
z Langary. Takže Linda Horn byla nakonec čtvrtá. Ale i tak to byl pěkný výkon. “Děkujeme za
statečnost, Lindo”, vyjádřila se k tomu předsedkyně III. ZOH v Sharlroa 2017 Eva Daunová.

Sjezd
Svahy větrníckého Elwingenu byly obsypány diváky a soby už od časného rána. V hotelu Bílý
sob zvonily sklenice a cinkaly doutníky, u televizních obrazovek mrakodrapu v rošfórské
Mariana Beach několikrát vypadla elektrika. Pláže se vylidnily, všichni spěchali do hor nebo
do hospod. A bylo se na co dívat. Diváci viděli strhující a nervy drásající závod, který překonal
nejsmělejší očekávání. Tak jak to bylo?
V prvním kole narazili sjezdaři na neřešitelný oříšek. Asi deset závodníků upadlo na finální
muldě, (ostatní tam vůbec nedojeli), která bořila naděje soutěžících několik metrů (centimetrů)
před cílem. Diváci ani nedýchali a sledovali v pohnutí pády jednoho závodníka za druhým.
Bylo jisté, že kdo muldu zdolá, tak vyhraje. Poslední vyjíždějící závodníci se pokoušeli všemi
možnými způsoby tento úsek zdolat, ale marně. Ačkoli zpomalovali a nakrucovali se různým
směry, výsledek byl vždy stejný – pád. A tak se stalo, že v prvním kole nikdo nedojel do cíle!
Pořadatelé se tedy domluvili a posunuli cíl trati před onu zlověstnou muldu. A začalo se znovu.
A to teda bylo!
Na trati se totiž objevil další nový oříšek. Pořadatelé umístili jednu cílovou tyčku tak nešťastně,
že většina závodníků nebyla ani nyní schopna projet cílovou čárou. Zachytávali za tyčku hlavou
a opět se váleli v závějích. To byly nervy! Představte si, že máte výborný čas a pak ztratíte
veškeré naděje zavěšeni za krk na tyčce, několik centimetrů (milimetrů) od vysněného cíle.
Muselo se opět riskovat.
Prvním odvážným sjezdařem, který se
spustil nebojácně ze svahu Elwingenu, byl
větrnícký Josef Rychlý. Posledním úsekem
projel plynule a podařilo se mu o onu tyčku
hlavou ani lyží nezachytit(8,64s.). Vypadalo
to na slušný výkon. Ostatní závodnící se však
poučili a začalo nevídané drama.
Adamovský obhájce zlata ze sjezdu Saski
Rychtr nyní dosáhl hranice snů a zajel ještě
lepší čas ( 7,01s.). Těsně za ním skončil
kateřínský závodník Jussi Nieminen, s nímž
nikdo nepočítal.(7,11s.).
Adamovští diváci bouřili nadšením.
Hrdinka ZOH v Sharlroa - Veronika Niková těsně před
Skutečně se zdálo, že tuto hranici snů nikdo
cílem sjezdu
nepřekoná a Saski Rychtr obhájí olympijské
zlato z Hollószikly. Pak se však stal zázrak. Ze svahu se v dosud nevídané superrychlosti
spustila větrnícká Veronika Niková a projela cílem v neuvěřitelném čase 5,95s.! A zase řvali
větrníčtí diváci. Jako tuři. Sobi se zatím utíkali schovat na sovovskou stranu Elwingenu do
laviny.
Pak zavládlo hrobové ticho u větrníckých fanoušků a řev u rošfórských fanoušků, kterým
málem vypadly mandle. Ze svahu se spustila maximální rychlostí jejich Lucy Westenrová a ta
jela stejně rychle jako Veronika Niková. Časoměřiči dlouho zkoumali výsledný čas, neboť do

něj svítilo slunce. Nakonec vyřkli závěrečný ortel: 5,97s.! Znamenalo to, že větrnícká Veronika
Niková v této královské disciplíně zvítězila o dvě setiny. To bylo pozdvižení v iiilandu.
Vylekaní sobi se teprve v pondělí ráno vyhrabali z laviny a šli se nakrmit.

Hokejový turnaj
Nedělního hokejového klání se zúčastnily pouze 4 země, neboť adamovští a kateřínští sportovci
museli odjet domů. Zlato obhajovali Havrányci, ale nebyli favority. Na severu se tato disciplína
v posledních letech moc nepěstuje a země Jižních galaxií jsou tedy v tomto kolektivním sportu
objektivně lepší. A tak to také bylo.
Hned v prvním utkání prohrály Větrnícká unie celkem důstojně 2:4 s Langarou a Havrány 1:2
s Rošfórskou říší. Tady se ještě zdálo, že severní země budou zdatnými soupeři. Po následné
remíze obou hokejových velikánů (2:2) se utkala Větrnícká unie s Havrányí (5:4) a vyhrála,
ačkoli již v průběhu utkání prohrávala 2:0. Pak prohrála Havrány s Langarou celkem vysoko
1:6 a Langaráci měli velikou šanci na zlato. Díky nadějnému skóre to také tak vypadalo.
Rošfórská říše musela porazit v závěrečném utkání Větrníckou unii o 7 gólů a to bylo hodně
nepravděpodobné. Zvláště, když ještě v polovině zápasu vedla VU 3:2. Pak však nastal
nevídaný obrat, Rošfóráci celkem náhodně vyrovnali a ve zbývajících čtyřech minutách sázeli
do větrnícké branky jeden gól za druhým. Nakonec zase létaly petardy u rošforských rowdies!
Neuvěřitelné! Rošfórská říše dosáhla po vítězství 10:3 nad “Větrníkovem” na zlato.
Výsledná tabulka
VU
VU X
HA 4:5
LA 4:2
RŘ 10:3

HA
5:4
X
6:1
2:1

LA
2:4
1:6
X
2:2

RŘ
3:10
1:2
2:2
X

skóre
10:18
6:13
12:5
14:6

body
3
0
7
7

Celkové výsledky III. ZOH Sharlroa 2017
Boule
1. Melanird Pfojfr
(AD) 15,51 s.
2. Ginno Lollobridge (VU) 17,90 s.
3. Edouard Manet
(KK) 19,00 s.
Singl boby
1. Černík
2. Hans Barnát
3. Jack

(LA) 16,73 s.
(AD) 17,41 s.
(LA) 17,65 s.

Snowboard
1.Selma Lagerlófová (VU) 44,69 s.
2. Egy Kettö
(HA) 47,34 s.
3. Dwin Krk
(VU) 47,84 s.

místo
3.
4.
2.
1.

Skok
1. Bedřích Marabu
2. Gernot Gefr
3. Cecílie Puža

(VU) 21 bodů
(AD) 17 bodů
(VU) 16 bodů

Trojboby
1. Cinderella Castle, Simone Beauvoir, Hannah Arendt
2. Vile Mäkinen, Stuart Mill, Bob Beamon
3. Tony Wolf, Širák, Boby Tilak
Obří slalom
1. Olga Modrá
2. Marija Lasičkoneo
3. Nicole Callahanová

(VU) 28,70 s.
(RŘ) 36,12 s.
(RŘ) 36,21 s.

Biatlon
1. Kronek
2.William Wallace
3.Černý

(LA) 34,0 s.
(KK) 37,8 s.
LA) 41,8 s.

Slalom
1.Ivo Laník
2.Jean Michard
3.Li Ki

(AD) 36,16 s.
(KK) 36,77 s.
(HA) 37,82 s.

Běh na lyžích
1. František Vaněk
2.Rober de Bruce
3.Luďa

(RŘ) 17,82 s.
(KK) 17,94 s.
(LA) 18,73 s.

Sjezd
1.Veronika Niková
2.Lucy Westenrová
3. Saski Rychtr

(VU) 5,95 s.
(RŘ) 5,97 s.
(AD) 5,97 s.

(KK) 28,16 s.
(KK) 28,64 s.
(LA) 29,42 s.

ZEMĚ
Země
Větrnícká unie
Rošfórská říše
Langara
Adamov
Království Kateřínské
Havrány

zlato
4
2
2
2
1
0

stříbro
1
2
1
2
4
1

bronz
3
1
4
1
1
1

pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poslední poznámka na závěr
Větrnícká unie děkuje Amezemu za výrobu skvělých medailí, Skogomadře za propůjčení dvou
autíček do Muzea a vyjadřuje obdiv a uznání Rošfórské říši za nápadité a skvostné vybavení
průhledného mrakodrapu v Mariana Beach. Děkuje také všem sportovcům ostatních zemí a
předává žezlo do lanagarského města Kryšpach, které bude hostit sportovce na LOH 2018.
Ema Destinová, redaktorka Nuoli

