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OLYMPIJSKÝ SPECIÁL 
 
Olympiáda skončila.... 
 
IV. ZOH ve Větrníkově skončily již v sobotu v podvečerních hodinách. Závodili v nich 
sportovci 5 zemí a nutno říci, že všichni odjížděli nanejvýše spokojení. Nejvíce se hry asi líbily 
Rošfórské říši, která vybojovala z celkem 7 disciplín neuvěřitelných 6 zlatých medailí! Těmto 
sportovcům se nepodařilo pouze jediné - bodovat v soutěži skok z můstku. Skákání na lyžích 
se stalo kořistí Kateřínského Království.  
Rošfóráci se na každou disciplínu bedlivě soustředili a vždy v ní zazářila alespoň jedna hvězda. 
Nejlepší byli zvláště v disciplíně dvojboby - to se celkem očekávalo při neúčasti langarských 
favoritů. Jejich vítězství v hokejovém turnaji bylo také předvídatelné. Ale po pořádku 

 

 
Skok na Kininvie  

 
Hry zahájil Sharl Shaplin s Evou Daunovou krátkým projevem a sportovci hned po vystřelení 
špuntu ze šampaňského začali závodit. První disciplínou byl slalom. 

Stupně vítězů 



Vyhrál F.P. Karamazov časem 61,32 před Norou z Mon Ferera (73,50) a Milanem Malým z 
Havránye (79,72). Pouze 6 závodníků dokončilo obě kola. Z našich závodníků (VU) byl 
nejlepší Nick van der Laa na pátém místě. Závodní trať byla delší než na posledních zimních 
hrách v Sharlroa a bylo to sakramentsky znát...  
 
Skok z můstku a dvojboby 
 
Max Ehm byl náš nejúspěšnější olympionik ve skoku na lyžích. Jako jediný ustál 5 skoků z 
celkových šesti. Bodové ohodnocení rozhodčích za styl však bylo docela slabé (13 bodů) a tak 
se před něj dostal Kurt Dronte z Havránye (16) a na první místo doskákal Hannah Arendt z 
Kateřínského Království (18 bodů). Byla to jediná disciplína, kde Rošfóráci nebodovali - 
nejlepší z nich byl Ctirad Šárka na šestém místě. 
Pak se však Rošfórákům začalo bláskat na lepší časy.  
Ctirad Šárka si to vše vynahradil s Přemyslem Oráčem. Jejich závodní trojbob (byli v něm však 
pouze dva) se vřítil do cíle a v součtu časů byl nejúspěšnější - (23,49). Na druhém místě se 
umístily jejich kolegyně Kunhuta Meruňková a Layla Robertsová (23,91) a pro třetí místo 
difičeli Nick Wilm a William Walace z Království Kateřínského (24,37). Ti měli po dvou 
kolech úplně stejný čas jako Větrníčáci Linda Horn a Sarolta Zalatnay, ale vyhráli "o prsa" 
rozhodující třetí doplňkovou jízdu..  

 

 
U sobů pod Galerií Ganku 

 
Úplně shodné pořadí národů se zkopírovalo do výsledků biatlonu. Ten se jel, jako již tradičně, 
u Loch Mullardoch v Království Kateřínském. Závodníci hodně padali a z přemíry snahy 
chybovali. Závod byl sice pouze jednokolový, ale přesto do cíle dojelo pouhých 5 biatlonistů. 
Na prvním místě se umístila, s perfektní bezchybnou střelbou, Kunhuta Meruňková z Rošfórské 
říše ( 25,5 sekund) před kolegou Přemyslem Oráčem (26 s) . Na třetí místo doběhla domácí 
závodnice (nebo závodník?) Tuula Saarinen (34,4 s) z Království Kateřínského. 
 
Boule a královský sjezd   
 
Boule byly zřejmě nejjednodušší disciplínou ze všech lyžařských disciplín. Obě kola zde 
dokončilo neuvěřitelných osm závodníků z patnácti! Čas vítězného Arnošta z Pardubic (celkově 
15,74 s) byl sice ve druhém kole o něco horší než větrnícké  boulařky Soni Morgensternové 
(celkově 18,06), ale přesto získala v jeho osobě Rošfórská říše další zlato. Na třetím místě se 
umístil Xaviér z Mon Ferera (19,91). 

Troje trojboby 



Další dva naši závodníci (VU) zde hodně zklamali a nesplnili očekávané naděje. Pavel Pučifous 
i Celesta Ozt spadli hned na startu. 
Tula Trinitrotoluenměl být naší slavnou hvězdou v královské sjezdařské disciplíně. Ouha. 
Vypadl hned na prvních metrech trati. Zklamala také naše olympijská vítězka ve sjezdu v 
Sharlroa Veronika Niková. Také spadla hned v prvním kole. První kolo dokončili pouze 4 
závodníci, mezi kterými se mělo rozhodnout v kole druhém. Byl to James z Mon Ferera (po 
prvním kole 22,87) - jel na jistotu. Dále první kolo "přežil" Dežo Koločava z Havránye (18,31) 
- také jel spíše na jistotu. A pak zde byli dva hlavní favorité - Francois René de Chatobriaund z 
Větrnícké unie ( 12,6) a Penelope Clearwater z Rošfórské říše ( 10,97). 
 
Start letošního sjezdu na ZOH ve Větrníkově byl posunut na místo zvané Galerie Ganku. Hned 
od startu se závodníci museli spustit z krkolomného 45 stupňovitého svahu dolů do zatáčky u 
sobů. Většina závodníků pohořela na tomto místě již v prvním kole. Francoisovi Renému de 
Chatobriaundovi tedy teoreticky stačilo hlavně sjet úspěšně tento exponovaný úsek. To se mu 
také podařilo, avšak ouha. Tento náš "smolař" potom upadl dosti nepochopitelně na celkem 
rovné zamrzlé sněhové plotně. Bylo konec nadějí na zlatou medaili v této královské disciplíně. 
Vítězná Penelope pak klidně mohla pod Galerií Ganku spadnout, což se jí také podařilo. 
 
Hokejový turnaj 
 
Výsledky hokejového turnaje potvrdily celkové předpoklady. Vyhrála přesvědčivě hokejová 

reprezentace Rošfórské říše a protože 
zde nebyla Langara, tak se ani 
Rošfóráci moc nenadřeli. Nejvíce je 
potrápila Havrány, která s nimi uhrála 
přijatelný výsledek 4:.5. Větrníčtí 
hokejisté sice vyhráli všechny 
zbývající utkání, ale ve finále turnaje 
dostali od Rošfóráků "bůra", když 
nezachytili dravý nástup soupeře hned 
v prvních sekundách první části. Pak 
již bylo prakticky rozhodnuto. 
 
 
Tabulka 
 

XX Kr.Kat. Mo. Fer Ro.říš. Havrány Vět. un. skóre body poř. 
Kr. Kat. X 4:2 0:5 1:5 1:3 6:18 3 4 
Mon. F. 2:4 X 1:5 3:4p 3:4 9:17 1 5 
Ro. ří. 5:0 5:1 X 5:4 5:0 20:5 12 1 
Havrá. 5:1 4:3p 4:5 X 3:5 19:14 5 3 
Vět. u. 3:1 4:3 0:5 5:3 X 12:12 9 2 

    
 
Bylo fajn, že na hry byl zapůjčen hokejový ovál z Langary, který vytvořila Skogomadra v době, 
kdy ještě podporovala olympijské myšlenky. Děkujeme. 
 

Hokejová bitva Havrány - Kateřín 



Vyhodnocení ZOH 
 
Opět se potvrdil fakt, že střídání zimních a letních OH prospívá všem. Je to vždy příjemná 
změna. Letos nikde na hrách neharašily tanky, fanoušci byli slušní a všem se dobře závodilo. 
Ze zahraničí se občas ozvaly některé jedovatější ozvy, ale pořadatelé vše ustáli s klidem 
pokrových hráčů. Langara se ptala, zdali má bůh obvázanou hrací ruku a Skogomadra se 
vychechtávala tomu, že VU nezískala zlatou medaili. Když VU před lety vyhrála s přehledem 
první ZOH, tak se zase tyto dvě země šklebily a tvrdily, že jsme si tyto hry ušili na míru. Prostě 
se nezavděčíš. 
No nic, ZOH jsou úspěšně za námi, další olympiáda bude zřejmě letní a bude se odehrávat v 
Mon Fereru. Přejeme pořadatelům této země, aby vše dobře dopadlo a už se těšíme napřed. 
 
Co se pořadatelům podařilo  
- zajistit krásné medaile (znovu děkujeme amezemským inženýrům) 
- zajistit nádherné kovové boby (opět díky). Boby měly sice poněkud malé vstupní otvory, a 
tak museli závodit celkem hubení sportovci, nicméně - úspěch her to neohrozilo.  
- neztratit žádného sportovce 
- podařilo se napsat 39. olympijské číslo Nuoli hned po ZOH 
Co se ne vždy podařilo 
- rychle rozdat medaile 
- najít rychle vhodné lyže  
 
Celkové výsledky 
 
Sjezd RŘ VU HA 
Slalom RŘ MF HA 
Skok z můstku KK HA VU 
Dvojboby RŘ RŘ KK 
Biatlon RŘ RŘ KK 
Boule RŘ VU MF 
Hokej RŘ VU HA 

 

 
 
1. RŘ  6 - 2 - 0 
2. KK  1 - 0 - 2 
3. VU  0 - 3 - 1 
4. HA  0 - 1 - 3 
5. MF  0 - 1 - 1 
                                                                   

 
                                                                    Všechny předchozí články napsala Eva Daunová  
Torzo lanovky dorazilo do VU 
 
Z Amezemu dorazilo tento týden torzo lanovky. Skládá se z horní a dolní stanice a podpěrného 
středového sloupu. Bylo tozhodnuto, že Větrnícká unie tuto lanovku nebude instalovat na 
elwingenské svahy, nýbrž do nových zimních terénů Vyšních Taur. Vedle lanovky by měl být 
svah na slalom a boule a měly by zde vyrůst i dva nové skokanské můstky. 
Amezemští kolegové rovněž nápaditě inovovali www stránky iiilandu. Podívejte se! 
 
                                                                                                            Ema Destinová, Nuoli 


