Kvarta nezabloudila

zleva: Jan, Markéta, Kamila, Zdeněk

Dětské sny nejsou neuskutečnitelné – někdy se přece jen vyplní. Dokazuje to
kvartánské kvarteto, kterému se 31. 5. v 6:15 začal plnit dětský sen - soutěžit v Bludišti. Pouť
začala před naším gymnnáziem brzkým nástupem do luxusního zájezdového autobusu. A pak
už se nic nedalo vzít zpět. Kvartánské kvarteto se i se svým fanklubem řítilo vstříc ostravské
džungli.
Celá sestava byla tak nedočkavá, že na místo dorazila o něco dříve. To sice trochu
vadilo fanklubu, který neměl co na práci, ale týmu to poskytlo několik výhod. Mohl si vybrat
barvu (modrá je dobrá!), byl nalíčen, převlečen a důkladně proškolen. Celý tým (Jan Jiří
Horáček, Zdeněk Nagy, Markéta Hampeisová, Kamila Cinertová), zvaní Šturmíci, se pak
odebral do studia, kde začal trénovat na první soutěž – laserové bludiště.
Do bludiště šla Kamila Cinertová s navigátorem Markétou Hampeisovou. Zkoušení
před natáčením probíhalo lépe než dobře díky jejich skvělé koordinaci, ale při samotném
točení dvojice zjistila, že má i časový limit. Pár vteřin…
Následovalo vybírání okruhů témat, ze kterých družstvo dostalo otázky. Nejprve se ale
naskytla možnost získat výhodu oproti soupeři zazvoněním na zvon. Sice to zní jednoduše, ale
zvon visel asi 7m nad zemí a zástupce týmu musel zdolat nelehkou překážku. Přestože jsme
tuto výhodu nezískali, vybojovali jsme plný počet bludišťáků.
Zdolat bludišťácké překážky není nic lehkého. O tom svědčí i další disciplína. Tým se
rozdělil na poloviny, jedna sbírala na síti bludišťáky a druhá se po zdolání překážky snažila
hodit nasbírané bludišťáky do koše. Jak se nám v této disciplíně dařilo, se pak můžete sami
podívat v televizním vysílaní, přece vám všechno hned neprozradíme! ;)
Ale to stále ještě není všechno! Po náročné sportovní disciplíně přišlo na řadu světelné
bludiště, kterým neměl projít nikdo jiný než kvartánský třídní profesor Michal Šturm. Sice byl
celým štábem – nevíme, zda úmyslně, či neúmyslně – znervózňován kvůli zdánlivě

nepovedeným nástupům na scénu, ale i tak se mu podařilo bludištěm projít. Ale můžete se
těšit i na jiné věci, pokud sport není váš šálek kávy.
Pak přišla na řadu naše docela silná stránka: vědomostně - rychlostní soutěž. Přestože
se nám některé disciplíny úplně nepovedly – které to byly, to si můžete domyslet po poslechu
písničky Gymnázium Slaný od Pokáče - tady jsme soupeřův náskok přece jen zmenšili.
Pokud jste fanoušky napínavých soubojů a ještě napínavějších konců, i na vás
Šturmíci mysleli. Na konci naší soutěže byla tajenka, která často odhalí vítěze. V průběhu
soutěže získáváte bludišťáky, jak jsme již zminili, a za určitý počet bludišťáků získáváte
nápovědy, které zúročíte právě v této disciplíně. Jak tajenka dopadla, se můžete přesvědčit
zanedlouho v učebně 114. Jinými slovy – ano, my jsme vyhráli!
Po náležitých oslavách jsme se do bludišťáckého klání vydali ještě jednou, avšak
oslabení dlouhými oslavami vítězství a únavou nám výhra unikla. Jak jsme si v obou kolech
vedli, můžete vidět sami. Televize nás bude vysílat někdy v listopadu – nechceme vám
vyhrožovat, ale pokud díly s námi nebudou mít nejvyšší sledovanost, tak si nás nepřejte!!!!
Kdo nezabloudí v Bludišti, ten se neztratí ani na gymplu!
Markéta Hampeisová a Kamila Cinertová (kvarta)

