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Ve čtvrtek 13. července byl den "D". Náš tým nemusel na stadion spěchat, naše
vystoupení na stadionu začínalo až v 11 hodin. Více viz celý článek. Záznam závodu
mládeže ČR
ZDE .
Foto z táborové olympiády
ZDE
.

Po dobré snídani jsme se pobalili a pravou nohou vykročili vstříc závodům. V autobuse i
pěší cestou na stadion děvčata nervozitu rozptylovala zpěvem, zejména písně Vysoký
jalovec
a
Uvázali kozu u trtrtr
byly v kurzu. Po důkladném rozcvičení se však přiblížila hodina "H" a nervozita už byla
přímo hmatatelná. Po nezbytném objetí a slzách dojetí jsme vypustili holky na trať.
Požární útok zvládly bravurně a dokonce v novém týmovém rekordu 51:09s. Do nástupu
na štafetový běh zbývaly 2 hodiny. Holky odpočinuly a po rozcvičení šly opět do boje.
Štafeta byla rozběhnutá výborně, předávky klouzaly z ruky do ruky a holky přinesly na
poslední úsek hadičářce výborný čas. Přiběhnutí k rozdělovači bylo taky rychlé, ale
bohužel ruce hadičářky příliš rozklepané, spojování tím pádem příliš pomalé a výsledný
čas 77s velké zklamání (v tréninku 71s). Po slzavém údolí jsme se vrátili do města na
pozdní oběd. Po něm už byla pro všechny mladé účastníky připravena tzv. Táborová
olympiáda. V parku za školou, kde bydlíme, bylo připraveno více jak 40 stanovišť se
zábavnými úkoly. Smutným holkám se tam nechtělo, ale daly se přemluvit a to bylo jen
dobře. Hned při první disciplíně je to chytlo, zábava rozptýlila zklamání ze závodu, a tak
jsme si užili odpoledne plné srandy. Na večeři nás zastihla zpráva, že jsme se v
konkurenci 18 národních týmů děvčat umístili na krásném 6. místě. Holky z Pískové
Lhoty obhájily zlato z Opole 2015, kluci z Nové Vsi vybojovali 6. místo a hoši z Bludova
jsou 8., a to se přeci muselo oslavit! Mládež vyrazila s nejmladším vedoucím Martinem z
Bludova na diskotéku, kde jsme si je my starší vyzvedli ve 22 hodin a zahnali do hajan.
Byl to dlouhý a náročný den!
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