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Vrakunský lesík je jedným z mála väčších súvislých kusov zelene uprostred zástavby 
v Bratislave. Prirodzene je preto centrom oddychu obyvateľov Vrakune, aj keď mu 
hrozí zmenšenie plochy kvôli rozširovaniu priľahlého cintorínu. 

Vitajte na našom turnaji najlepších z najlepších! To, že ani jeden z nich v skutočnosti neexistuje, je len korením tohto turnaja 
a dôkazom toho, že predstavivosti sa medze nekladú a že aj tie najmenej pravdepodobné scenáre sa môžu stať skutočnosťou!

Dovoľte nám predstaviť naše legendy:

A: S číslom 64 nastúpi americký pán, ktorého psychické problémy by mali znamenať, že by sa v tomto turnaji vlastne vôbec nemal 
objaviť – ale jeho silná vôľa dokázala opak. Keď je všetko na svojom mieste, nemusí sa báť ničoho.

B: Číslo 7 bude mať roztržitý pán, ktorý používa len jedno meno. Jeden by čakal, že takí žijú kdesi pri Bogote či Caracase, ale kdeže 
– toto je čistokrvný Američan. Pôvodne ho mala z hľadiska podporovať jeho manželka, ale na poslednú chvíľu musela žiaľ 
odrieknuť. To je asi všetko... Vlastne, ešte jedna vec. Má svoj šťastný dres, ktorý nosí už od začiatku kariéry. Aj keby ho niektorí 
nazvali obnoseným, my vieme, aké sú talizmany v športe dôležité.  

C: Sedemdesiatosmičku bude nosiť reprezentant Francúzska, ktorý si ani kvôli nášmu turnaju nedá dole klobúk ani baloňák. Zlé 
jazyky tvrdia, že je hamižný a pachtí len po drahých kameňoch. Iní zas tvrdia, že jeho ružovučké košele sú znakom homosexuality. 
Ktovie, čo nám tento pán opäť predvedie.

D: Štartové číslo 36 a lišiacky úsmev nosí tento úspešný a pekný Američan, ktorý sa nedávno dal nahovoriť na fotenie aktov. 
Po sérii ôsmich úspechov sa odmlčal, ale teraz sa pokúša o návrat. Ak tomu aj vy chcete uveriť, isto sa necháte uniesť jeho až 
nadprirodzeným šarmom.

E: Číslo 76 bude nosiť Francúz – pardón: Belgičan! – ktorý však dlhodobo hosťuje po celej Británii. Má na svojom konte viac než 30 
titulov, čo je naozaj takmer neprekonateľná méta. Ale no, no, no! Nezabudli sme na nejakú jeho dôležitú vizuálnu črtu?

F: Číslo 48 bude mať jediná dáma v našom turnaji. Už sa dávnejšie pobrala do športového dôchodku, avšak túžba dokázať niečo aj 
vo vysokom veku je zrejme tak silná, že sa z anglického vidieka vracia späť do akcie. Pripomeňme, že má rada, keď sa jej meno 
prechyľuje správne.

G: S číslom 86 nastúpi legendami opradený pán, ktorý si rád zahrá aj len tak sám pre seba. Jeho prvé úspechy boli vzorom hádam 
pre všetkých ostatných súťažiacich v našom turnaji. Zlozvykmi často vytočí svojho fyzioterapeuta, vie však, že bez neho by to tak 
ďaleko nedotiahol. Je dôvodné podozrenie, že užíva nepovolené látky, napriek tomu však nik nespochybňuje úspechy, ktoré tento 
pán už na športovom poli dosiahol. Vo voľnom čase sa raz hral na Ježiša.

H: Osmicu súťažiacich uzatvára ostrieľaný Američan. Na povrchu drsniak, ktorý sa súperov len tak nezľakne, no v súkromí údajne 
citlivá povaha, ktorá vo voľnom čase nepohrdne poéziou či partičkou šachu. S cigaretou v ruke a pohárikom v druhej sa len ťažko 
môže vydávať za športový vzor, no v tomto turnaji nebude so svojim číslom 67 ani on bez šance.

Upresnenie: hľadajte 
na východnej strane 
veľkého objektu.


