
Ještěd Winter Sky Race
V pátek večer jsme dorazili do Liberce a hlavou se mi honily myšlenky typu „no to teda bude Winter
race, ani náznak sněhu, přitom sněhovou nadílku hlásili.“ Jakým překvapením pak pro mě bylo
sobotní ráno, kdy jsem vykoukla z okna a všude bylo bílo.
To by člověk neřekl, jak velké psychologické působení mají barvy. Ta bílá ve mně vyvolávala pocit
zimy velmi intenzivně! Naštěstí nás v centru závodu zahřálo kafe, čaj a velký vytopený stan. Ani jsem
se nenadála, dvanáctá hodina odbila a společně s dalšími 370 běžci jsem se vydala na trať. Abych byla
upřímná, tak nejsem vůbec nadšenec akcí tohoto typu, kdy si člověk vůbec nevychutná samotný běh,
ale ze začátku to je jen o tlačenici. V tomto duchu se taky odvíjely první chvíle po startu. Rovnou nás
čekal prudký stoupák kolem lanovky, kde mě předcházely davy lidí, a má nabručenost rostla.
Naštěstí ke zvratu došlo velmi brzo. Hned za horní stanicí lanovky byl takový malý prudký padáček
s kamínkama, kterého se evidentně ostatní běžci zalekli. Já však ne a moje boty s hřeby už vůbec! A
od této zlomové chvíle jsem si začala závod užívat naplno. Alespoň z kopce jsem to vždycky pustila,
co to šlo. Po minutí první občerstvovačky jsme si dali takový mírnější „rovinatější“ okruh, abychom se
k občerstvovačce vrátili zpět. No a pak už se šlo na věc! Při stoupání na Ještěd už se mi atmosféra
zdála mnohem uvolněnější a lidi kolem vypadali, že si to užívají stejně jako já. Těsně pod Ještědem
jsem se na asfaltce potkala Milošem Nykodýmem, který už stihl vrchol přeběhnout 2x! Když nám
chvíli nato pořadatelé hrdě ukazovali na kamenitý zledovatělý pruďák se slovy „Je to Vaše“, chytla
jsem asi ten největší flow. Šup hop, ruka noha, a byla jsem nahoře. Za mě rozhodně nejlepší část
závodu!
No a pak už to šlo rychle, dolů a ještě jednou nahoru. Čím dál jsem byla, tím víc se mi závod líbil, a
když jsem se na Ještěd dostala podruhé, sice už jsem dost cítila nohy, ale říkala jsem si, že asi i potřetí
by mě to bavilo. Ale v tu chvíli už mě čekal jen prudký seběh zpátky do centra a v cíli slečny
s čelenkama.
Musím říct, že i přes můj úvodní skepticismus závod výrazně překonal má očekávání a moc se mi
líbil. Ať už trať, tak skvělá organizace i atmosféra. Sníh byl objednaný a včas doručený, trať skvěle
označená, zázemí vyhřáté. Co víc si přát?
Děkuji za skvělou akci,
Petra Koporová


