
Měii /sme ve ířidě /ednofho 
ArZa'Ara. Arřerý dosídvaZ dvo^Ara z 
fěíocviAra /enom proío, aby ma 
horší zndmAra neAraziZa vyzna
menání. MnohoArrdí mu aěiíeZ 
vyhrožovaZ Ar-oaZÍ̂  protože ĎyZ 
^eho odmířavým přísíapem Ar /a- 
ArěmáAroZiv pohyčta přiváděn do 
stava šíZensíví. ždAr PZecitý na- 
příArZad hývaZ vždycky při zdvo- 
dech v Ďěha na /aAroaAroZiv trať 
víddn na starta /eště ddvno po
tom, Ardy ostatní MŽ ĎyZi za prv
ní zaídČAroa. VypadaZ, /aAro, Že 
se rozmýšZÍ, zda md ĎěŽet za 
nimi, ne&o zda hy se spíš neho- 
diZo běžet směrem opačným. 
Tehdy íěZocviArdř ArřičeZ* „# n i 
se, ěZověěe/^  ̂ Kdy&y se totiž PZe- 
citý hnaZ, a to těZocviArař dohře 
věděZ, mohZ &y ddt doceZa dohře

na /raAr ne/ZepŠím Ďěžcám ze tří
dy. /enže PZecítý se honiZ, /e- 
nom  ̂ Ardyž mu hrozí Za Aratastro- 
/a, Armera hy se o&íeviZa na vy
svědčení. V taArověm případě se 
hnaZ taAr, že po skončeném zd 
vodě o Ďěha na 300 m mezi tře
mi šAroZami v našem městě stdZ 
na stapni vítězzí. finaAr ĎyZ zd- 
sadovýr ,Jd a sportovat? Ni- 
Ardyi" %? prohZaíšovaZ ze/měna 
po předndšArdch <odĎomíArz2, Arte- 
ří nám vysvětZovaZi, /aAr /e spor- 
tovdní dňZeŽitě pro naše zdraví. 
Ani ZdArdním ArZaArň aspoň na ^ot- 
ĎaZ se nedaZ niArdy zvd&it. Kro
mě toho, Že to &yZ /inaA: piZný 
ždAr, hy-Z -taArě třídním recesistoa. 
ZVapíndčAry ne&ó ZepidZa na ači- 
teZově ŽidZi za .Aratedroa hyZ pro 
ně/ příZiš otřepaný žertíAr. Vy

značovat se vtipy, Arterě měZy 
podstatně daZcArosdhZe/šž %čin- 
Ary. ZVapříArZad při písemce z 
matem-atiAry se ma podaříZo při- 
pnoat vypočítaně přiArZady mati- 
Ardři na zdda pZdště. A protože 
ndš matiArař měZ ve zvy^a pro- 
chdzet aZiČArami, a&y nZArdo od 
nikoho neopisovaZ, opsaZa fo ce- 
Zd třída přímo z  jeh o  zad. Pí- 
semAra dopatdZa pro všechny za 
yedna a o naší iřídě AroZovaZo, 
Že ;sme ndramně nadand řřída 
na mafemafiAra. /indy &yZ P^eci- 
fý  zavřen po šAroZe do A*a&Zne%M 
zooZo^ie. Proiože neměZ nic /i- 
něho na prdci, o&ZěArZ Arosira ho
mo sapieyts do Ara&día, ArZo-Ďoa- 
Ara a šdZy ačiteZe zooZo^ie. Koš
íře /ešíě pověsiZ na raAra ;eho 
parapZe. ZooZ-og se poíom íaAr

sírašně vyZeAraZ svěho .,dvo/ní- 
Arâ , Že /sme paAr dva dny zoo- 
Zoyii neměZi. PZeciíý ĎyZ prosiě 
šprýmař íaArověho AraZiĎra, že 
ma nevadiZo ani ío  ̂ ^dyž po 
prohraně sdzce maseZ v června
— za parněh<o Zěía — pěíArrdi 
o&e/íi šAroZa a ídhnoař za se&^a 
sd^Ary. fo  se samozřeýmě ode- 
hrdvaZo za asistence osazen^íva 
ceZě šAroZy. Když ndm ĎyZo dva
cek poíAraZa /sem ho na aZici. 
/eZ na AroZo&ěžce. „  5azAra?^ pía- 
Za /sem se. „We, /d si íaAr /enom 
/ezdím. 7 do prdce a sem íam 
v neděZi na ve/Ze%."*— 

^^Pam-ařa/eš si, /aAr /si ve šAro- 
Ze říAravaZ, že spoří a íy  nepň/de 
n iM y dohrO^naidy? — „/aaně/ 
To pZaff. Na srandičAry si mě 
aži/e, aie sporíovaí? ZViArdy/"

Blázni na koloběžkách

V roce 1967 -se poprvé jela 
Velká koloběžková rallye Pra
ha—Brno—Bratislava. Lidi nad 
18 let tprostě začali jetzdit na ko-- 
lob&žkách. Na start přišli ve
směs aiktivní -nesportovci, kteří 
měli tsmysl pro rec&sl. Když 
přišel poprvé na trénink slavný 
cyklista Honza Veselý, který 
<měl trénovat jedno^ z druižstew, 
hrozně se smál. Za pár dmi -u% 
ovšem vyslovil onu pro koloiběž- 
káře známou větu: ,,My cykli-sti 
to máme mnohem stnazší, proto
že máme tem třetí opěrný bod. 
Ale my 'koloběžkářl mmsíme po
řád jemom trhat nohama." Při 
páté rallye bylo změřeno, že ce
lou trat všichni účastníci cesty 
jeli průměrnou rychlostí 29 kilo
metrů za hodinu. Za těch pá? 
let se už najezdilo mnoho kilo
metrů. V celé republice vzmikla 
řada rollo klubů, které se kolo- 
běhámím, dnes už vlastně nároč
ným sportem, zabývďjí. Dneska 
už to není žádmá legrace! Byl už 
například překonán rychlostní 
rekord při jízdě z kopce na úse
ku pěti kilometrů — 95 km/hod.! 
Zpočátku měli někteří borci po
tíže se střídáním mohou. A když 
to mě*kdo neuměl, měl brzy jed
no lýtko silnější. Tím se prosla
vil zejména rychlík Kecálek. Ne

dávno prozradil výsleďky svého 
několikaletého ákoumání kolo- 
běžkářů MUDr. Ma<rtim Vížek: 
,,Při správném koloběhámí se .na
máhá pra!kticky veškeré svalstvo 
natolik rovnoměrně, že lze ten
to -sport pokládat za jeden z 
metzdTav&jsích." A tak i z kolo- 
běžkářů už vyrostlo několitk 
zdatných sportovctů., kteří ukáza- 
ili, tco umějí i ve veřejností uzná
vaných disciplínách. Například 
Štěpán Antalovský začínal prá
vě u koloběžkářů a před několi
ka lety byl členem štafety na 
4X400 metrů, která vytvořila 
československý rekord! Kolobě- 
hání <se dnes už rozmohlo na 
tolik, že se je%dí jařmí a pod
zimní liga <a jednou do roka do
konce rollocross. I když už je 
to vlastně tvrdý sport, na recesi 
se alespoň občas nezapomíná. 
No, řekněte, nechvěla by se 
vám bránice, kdytbyste viděli 
hrát koloběžkovou — tedy něco 
jako kolovou, jenže na koloběž
kách? Nebo kdybyste byli svěd
ky disciplíny, které se říká kra- 
sokoloběhání? Dnes už se stali 
„blázni na koloběžkách" samo
zřejmostí. Když třeba dneska je
dou krajinou, kde už je lidé zna
jí, zdraví babičky na polích: 
„Trhni si nohou!" A babičky zce
la samozřejmě odpovídají: „Trh
ni! Trhni!"
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Ahoj na neckách!
Jiným možným dopravním pro 

střeďkem jsou necky. Účastník 
takové neckyády musí umět pře
devším plavat. Co kdyby se 
pHavidlo udělalo? Ovšem čím víc 
nevodátků je na trati, tím je vět
ší legrace. Nec-ky jsou totiž ně
kdy děravé, což se pozná, až 
když se „lod! potápí". Pak je 
třeba zaměstnávat nejméně jed
noho člena posádky tím, že od
straňuje vodu z  paltuby. Všeliké 
plácání na vodě je vefllce ko
mické. V pravidlech totiž oby
čejně bývá, že nesmí být použi
to jiných pádetl než rukou. Na 
některých neckyádách, jako na
příklad na té, <která se jede ma 
řece Ohři na trati Sokolov—Sta
ré Sedlo, mají ve Ale necek ještě

zvláštní kategorii vodních pří
šer. Čím ohyzdnější, tím lepší. 
Tam už tse smíte pohánět pád
lem. Ale zkuste to jet ve staré 
skříni se stožárem, na sKamníku 
vycpaném polystyrénem nebo na 
duších z náklaďáku spojených 
prknem! Plachtám, fangličkám a 
dalším okrasám se meze nekla
dou.

AMetika trochu jinak
Vrh klátdtou se objevuje pravi

delně na různýdh studentských 
soutěžíoh. Zdá se to zcela lo
gické. Vezmu kládu, někam ji 
ho'ditm a hotovo. Jenže jak tu 
ktládu vzít, když je poměrně 
těžká a předmět je to vskutku 
neforemný? Ani její uvedení do 
pohyibu není zcela snadné. Taik-

že zatímco vy se lopotíte s po
řádnou kládou, chechtají <se vši
chni kolem vašim krkolomným 
pokutsum dostat ji dál než ten 
před vámi. Atrakcí už se stal ta 
ké skok vysokodaleký. Běh troj
nohý je směšný už od prvního 
pohledtu. Dva závodníci běží ta*k, 
že mají svázané vnitřní nohy, 
takže oni dva vypadají jako 
kdyby mäli dohromady jen tři 
nohy. A představte si, že dříve 
tento sport patřil k oficiál
ním lehkoatletickým disciplí
nám. Studenti z pražské fakul
ty tělesné výchovy a -sportu při 
nedávném Rdktorském dni vy
rovnali čs. rekord v  běhu troj
nohém na 100 metrů z roku 1896 
(15,1 vt.)! Právě tady se také 
soutěžilo v běhu na 200 metrů

pod překážkami a ve štafetě 
4X200 m s převlékáním kombi
néz. Při poďbíhání přetkážek se 
jen velice zřídka podtaří pod- 
běhnout a nevzít pře!kážku ra
menem, tak, že s ní pak ještě 
kus běžíte, při štafetě se zas 
místo kolíku v předávacím úze
mí snažíte převléci do kombiné
zy, a je to fofr! Nejafktivnějším 
pořadatelem podotbný-cih atrakcí 
je Nohyb — TJ — sportovní a 
turistický klu'b v Pratze. K jeho 
nejznámějším akcím patří Běh 
do Nuselských schodů. Nahoru 
to prý jde, to se člověík jenom 
trochu zadýchá, ale směrem do
lů se nohy pěkně pletou. Běhy 
do schodů si získaly už takovou 
popularitu, že se VI. ročník bě
žel už v několika kategoriích: 1. 
(děti), 2. (veteráni), 3. (výkon
nostní schodaři), 4. (recesisté). 
O tom, že to je i legrace, svěd 
čí u<ž znění propozic závodu, 
které jsou uzavřeny heslem: 
Všem ať se splní to, proč se 
honí! Snad nejvíc s?i ze všech 
receslstidkých sportovců, vážím 
účastníků Vavřínové podkovy. 
To je ten závod, co se běží na 
dráze Velké pardubické. A věř
te, hupsat si se zátěží přes Ta- 
xisův příkop, to je opravdu pro 
koně. Ale o Vavřínové podkově 
se toho už napsalo dost.

Citát na závěr
Možná, že i vy, kterým zatím 

žádný ze sportů neučaroval, 
jednou po účasti v nëja'ké leg
rační disciplíně propadnete 
sportu natolik, že budete proná
šet g ohromným zaujetím po
dobné výroky, jalko člen výboru 
atletů Slavie v slovním boji 
s předsedou fotbalového odboru, 
jak p tom píše Jaroslav 2ák ve 
své iknize: „Vydržte až do fin i
še". Tam totiž podal definici 
běhu: „Když my běháme, tak 
nechceme, aby nám tam někdo 
běhal, protože naše běhání není 
žádný obyčejný běhání, nýbrž 
běh a vedou ho cvlčitelé."
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