
Dnes bych vám chtěl vyprávět, jak jsme zaběhli minulou Lavinu. Už dva týdny předem jsem si dával do pucu
lyže, hůlky i vosky, bedlivě sledoval výsledky konkurenčních týmů (tedy kromě těch pěti nejpomalejších) a
vůbec, těšil jsem se na Lavinu jak malý kluk.

V pátek jsem si natáhl své sportovní lédrhózny, poobědval oblíbené těstoviny vařené v páře a odpoledne už
náš tým nýmandů uháněl směr Krkonoše. Schválně jak se bude holkám líbit můj nový červený vlněný svetr.

V sobotu ráno jsem si  dal  opět těstoviny ze včerejška,  abych netrpěl  hlady,  jak v  nějaké arabské zemi
zmítané válkou, a brzy jsme si v čele pelotonu razili cestu ledem.

Brzy nastaly obvyklé záseky a já se cítil jak v nějakém pořadu na TV Barrandov. Zejména ta zvířátková šifra
na S7A nám dala zabrat – dnes už vím, že přeříznout ji vejpůl byl pěkně blbý nápad. V našem týmu jsme
prostě samé nuly. Hlad ve stylu oné arabské země se začal opět hlásit, a já marně čekal na nějaké inspirující
políbení shůry.

Ty ranní těstoviny mně tlačily v žaludku čím dál více a nakonec jsem je musel potupně vyklopit do křoví. A já
blbec jsem si nevzal žádné další jídlo na cestu. Říkám vám na rovinu, vůbec jsem si s tou arabskou zemí
nedělal  srandu,  jaký mě pak trápil  hlad.  Navíc  nás začal  dohánět ten idiot,  který to vzal  na stanoviště
zkratkou přes potok. Jirka tvrdil, že ta šifra mu připomíná jednu knihu od Josepha Conrada o jakési fiktivní
jihoamerické zemi, ale my si jen ťukali na čelo. Nepomohl ani lok našeho týmového vychlazeného koktejlu.
Pomalu se smrákalo a já vytáhl poslední trumf – láhev piva natočeného v mé oblíbeném severočeském
pivovaru (Ten idiot, co krosil přes potok, měl už přitom dávno vyluštěno a valil dál). Jirka sice remcal, že kdo
se v noci upije, ten odpadne a do rána zmrzne, ale nikdo ho už neposlouchal a láhev ochotně kolovala.
Věřte nebo ne, řešení jsme pak měli během pěti minut a opět jsme nabrali ranní tempo jak ruská Arktika.
Na Turniketu už na nás mávaly naše kamarádky z Neratovic, a bylo jasné, že letos si vázu neodneseme.

Ale vůbec nás to neštvalo, hlavně že jsme nebyli poslední.
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