
EYAC 2015 očima Kuby Křena

1. DEN - ČTVRTEK

Ve  čtvrtek  vše  začalo,  přijeli  jsme  do  Polského  městečka  Zámość,  abychom  změřili  dovednosti
s reprezentanty ostatních zemí, a hlavně si užili Mistrovství Evropy. Přijeli jsme asi v 7 hodin ráno, všichni
jsme byli unavení, a tak jsme šli odpočívat. První teamovou poradu jsme měli kolem poledne, kde nám
realizační  tým  sdělil  důležité  informace  ohledně  zbytku  dne,  tudíž  hlavně  o  tréninku,  ten  probíhal
v parku v centru města. Po příjezdu z tréninku řada z nás vyzkoušela lázně, umístěné dvě patra pod
našimi pokoji. Ještě ten den následoval otevírací ceremoniál, který se uskutečnil ve městě na náměstí.

2. DEN – PÁTEK

Snídaní v 6:30 začal pátek, naše myšlenky se soustředily na jedinou věc – závod na dvoumetru. Na start
jsme odjeli autobusem v 8 hodin. Cesta trvala asi 40 minut. Po příjezdu na start jsme si šli prohlídnout
vyvěšenou mapu. V 9:30 se začalo startovat. Závod nebyl nijak složitě postaven. Po závodě jsme se vrátili
na hotel a relaxovali.

3. DEN – SOBOTA

Tento  den  se  dost  podobal  minulému  dnu,  avšak  s důležitým  rozdílem,  byl  den  sprintu.  Sprint  byl
postaven v dobře průběžném lese, pořadí bylo celkem jasné – rozhodoval běh. Po závodě bylo spoustu
času, Proto byl uspořádán oficiální výlet do zoo. Ten jsme si samozřejmě jako vše ostatní užili, domluvili
jsme si,  že  všichni  půjdeme v hotelových  županech.  Po  výletu  jsme celý  tým šli  do  lázní,  byli  jsme
v bazéně, pak všichni najednou v jedné vířivce pro 4 osoby, v sauně, a dokonce i v ledové komoře se
sněhem vedle sauny.

4. DEN – NEDĚLE

Byl tu poslední závodní den, v plánu byla klasika na osmdesátce, i  když jsme již byli  trochu unavení,
věděli jsme, že do toho musíme dát všechno. Závod byl na stejné mapě jako v pátek dvoumetr, trať byla i
podobně postavena. Po závodě jsme měli volno, které každý strávil, jak chtěl, někdo šel do města, někdo
opět do lázní, a někdo stihl obojí, po večeři následovalo vyhlášení. Po vyhlášení následovalo focení a
diskotéka. V pondělí ráno pak odjezd domů.
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