Neporučíme větru ani neporučíme dešti. Neumíme hory přenášet a neumíme chytat padající hvězdy.
Nedokážeme otáčet zemí a nesevřeme vítr do dlaně. Nevítězíme, ale bojujeme.
A letos se pral každý. Bylo o co a bylo s kým. Svátky Labe 2013 přinesly s sebou nejen oblíbené
Závody dračích lodí, nejen Rybářské tření, Dětský den a zábavu, ale také velkou vodu. Ani ne den po
týneckých oslavách měli někteří starosti mnohem důležitější, než je umístění ve výsledkové listině.
Všem těm, kterým povodně zasáhly do všedního života, přejeme co nejsnazší řešení situace a hodně
sil k překonání překážek. Všem těm, kteří se v deštivém dni přišli podívat do Mariny, a nebo se
dokonce vrhli do vln, ze srdce děkujeme za odvahu a odhodlání. Atmosféra závodů byla přímo
dojemná, o to více, o kolik byly podmínky náročnější. Z nebe padaly provazy vody, závodníci měli
dresy promáčené do poslední nitě, a přesto měli na tvářích úsměvy. Zmoklé úsměvy.
Navzdory počasí se ke startu dostavilo 13 posádek, celkem tedy 260 statečných. Calvera by se
nestačil divit. Po tréninkových jízdách přišly rozjížďky, každý tým jel dvě, časy se sčítaly a ze součtu se
udělalo pořadí. Do finálových jízd tak proti sobě nastoupili 13. a 12., 11. a 10. a tak dále, až po hlavní
finále, kde soupeřily 3 nejlepší týmy: Vychlazená desítka – obhájce loňského 3. místa, Namydlený
blesk ( loňské 2.místo ) a nová posádka se jménem Čubky na vlnách. Loňský vítěz, posádka Bismarck,
nestartovala a nic tak nebránilo urvat si zápis na putovní pádlo právě pro sebe. Vítězství si nakonec
vybojoval Namydlený blesk za čas 1:06:51, druhé místo Vychlazená desítka v čase 1:07:09 a třetí
místo za čas 1:07:15 nováčci Čubky na vlnách. Mimochodem, vítězný čas posádky Namydlený blesk
byl o více než 11 vteřin pomalejší než loňský nejlepší čas. To neukazuje kvalitu a sílu posádek, naopak,
ilustruje to, o kolik byly letos podmínky náročnější. Kompletní pořadí po finálových jízdách bylo
následující:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Namydlený blesk
Vychlazená desítka
Čubky na vlnách
Čepečky
Pekelníci
Autocentrum Hájek
Hastrmani
SDH Lžovice
Seminaristé
Mariňáci
Nahateam
Město Týnec nad Labem
DB Schenker team

01:06,51
01:07,09
01:07,15
01:08,54
01:09,25
01:10,01
01:09,85
01:12,22
01:12,50
01:11,54
01:13,22
01:12,35
01:22,29

Stateční nebyli jen závodníci, ale také diváci, děti, které se v dešti šplhaly na lana, do stromů po síti
nebo se nechali svézt na koních. Kapela Skromný Leon zůstala hrát i po slavnostním vyhlášení a
předání cen. Její tóny tančily mezi kapkami deště, ale ten je po čase smetl k zemi. A bylo ticho. Ve
tvářích se lidem mísila radost z vyvedené akce a přání být co nejdříve v teple. Tak už nečekejme a
pojďme se schovat. Bude lépe.
Za pořadatele Outdoored Jana Ryantová.

