
Můj závod očima moderátorů
 
- A jsme opět živě zpátky po komerční přestávce tady ve studiu v Teplicích. Jak jste již 
zaznamenali, dnes se koná přebor škol v orientačním běhu 2018 v Teplicích.
 
- Ano, je tomu tak, dnes se však zaměříme na jednoho konkrétního závodníka, jímž je Matěj Hnízdil.
Závodník za ZŠ Povrly, mimo přebor závodník Kamenického Šenova, který má určitě šanci šplhat 
na vysoké příčky.

- Již nejednou prokázal, že toto může uskutečnit, tak proč ne dnes? Minulá olympiáda mu moc 
nevyšla, tak by si mohl spravit chuť. Ale už dávejme pozor, právě stojí ve startovních koridorech a 
připravuje se na start. Správný základ, rozcvičit se.

- Naprosto s tebou souhlasím. A už vystartoval! Uvidíme, jak si poradí s kontrolou číslo jedna hned 
na úvod.

- Úvodní kopec vyběhl jako Muskova raketa, teď si stačí udržet směr a dohledávku má čistou. 

- A je tomu tak. Teď bude následovat volba na kontrolu číslo 2 a poté 3. Zde uvidíme, zda to bude 
brát po cestě či to zkrátí hustým lesem. Zatím to však vypadá, že si vybírá volbu jedna. Ano ano... 
běhá cestami.

- Jenže teď přichází kontrola číslo čtyři. Zde to je nejlepší trefit přímo přes les, žádné cesty. 
Závodník tak bude rychlejší, jelikož to pak nemusí obíhat. A opravdu, žádné pochybení tu nevidím.

-Myslím, že díky tréninku ve Finsku mu to běhá mnohem lépe. Teď jenom stačí vydržet dlouhý 
přeběh, trefit předsběrku a sběrku, a pak rovnou do cíle. Avšak ještě nepředbíhejme. 

-Pokračuje pořád dále. Zajímalo by mě, co se mu tak odehrává v hlavě? Ale pozor! Matěj Hnízdil 
právě docela tvrdě dopadl na zem, snad zakopnutí či co. Tohle nevypadá moc dobře...

-Ale to je neuvěřitelné! Ihned se zvedá a běží dál jakoby nic. Tak tohle je, dámy a pánové, ta pravá 
podívaná. Žene se jak člověk do obchodu při předvánočních slevách. 

-Už mu stačí jen poslední kontrola a pak do cíle. Bude to o vteřiny!

-To tedy bude! Právě orazil sběrku a dobíhá sprintem do cíle. Úžasný závod! Za pár minut s ním 
uděláme rozhovor. Díky, že jste se koukali na orientační postupy a u dalšího závodu někdy na 
shledanou. 


