
No	  Stress	  Runners	  v	  roce	  2019?	  To	  musí	  bejt,	  sorry	  jako.	  A	  kdo	  je	  NSR?	  
	  	  
Petra	  –	  šikovná	  matka	  pluku	  do	  počtu	  ,	  která	  když	  už	  je	  fest	  vytočená,	  dokáže	  
vytočit	  otáčky	  u	  auta	  takovým	  stylem,	  že	  by	  Schumacher	  sjel	  na	  lyžích	  radši	  
Kitzbuhel	  ve	  vajíčku,	  než	  by	  se	  jí	  dostal	  do	  rukou.	  Však	  se	  k	  tomu	  dostaneme.	  
Jana	  –	  	  náhradník	  na	  poslední	  chvíli,	  který	  o	  sobě	  tvrdí	  že	  NIKDY	  desítku	  pod	  
hodinu	  a	  VR	  jí	  poslal	  desítku	  pokaždé	  pod	  hodinu.	  Prostě	  ženský,	  znáš	  to.	  
MarBn	  –	  samojský	  prase,	  do	  kterého	  pošlete	  po	  ránu	  pečenou	  ovci,	  štěně	  
kácovskýho	  a	  stejně	  vám	  zaběhne	  Štěchovice	  –	  Hradištko	  v	  tempu	  čtyři	  třicet.	  
CBbor	  –	  zkušený	  olympionik	  a	  nekonečná	  studnice	  moudrosO,	  která	  tě	  v	  pět	  ráno	  
povzbudí	  rozespalou	  hláškou	  ze	  zadního	  sedadla	  „maraton	  nad	  čtyři	  hodiny?	  To	  
je	  trápení“.	  
David	  –	  aneb	  Mrakomor.	  Když	  si	  vyběhneš	  s	  Davidem,	  ber	  si	  pláštěnku.	  TuU	  
bude	  pršet!	  
Bára	  –	  nepřítel	  asfaltu.	  Její	  druhé	  jméno	  je	  „trail“	  a	  její	  tempo	  je	  vražedné!	  
Maťo	  –	  lucky	  boy.	  Pošlete	  ho	  na	  měsíc,	  a	  on	  druhý	  den	  po	  odletu	  z	  Floridy	  
zahlásí:	  „Hustone,	  máme	  problém,	  mám	  neštovice“.	  
Mirek	  –	  Big	  Boss,	  běhá	  jak	  hejno	  vos.	  .	  .	  .	  a	  když	  vypadne	  někdo	  z	  týmu,	  auto	  
nebo	  cokoliv,	  okamžitě	  najde	  řešení.	  
Adéla	  –	  konečný	  řešení	  Mirka.	  Společný	  příjmení	  dává	  tušit,	  že	  Boss	  při	  odpadu	  
běžců	  šáhnul	  do	  vlastních	  řad.	  
Jarin	  –	  zkušený	  po	  všech	  stránkách,	  jestli	  nevíš,	  kde	  běhat	  a	  jak	  rychle,	  zeptej	  se	  
Jarina!	  
Mirek	  –	  Gandalf	  týmu.	  Jen	  se	  neopírá	  o	  svou	  hůl,	  ale	  o	  svoje	  sakra	  zkušený	  hnáty	  
rovný.	  Je	  natolik	  zkušený,	  že	  nepotřebuje	  GPS,	  mobil	  nic.	  Že	  se	  pak	  zamotá	  o	  
deset	  kiláků	  navíc	  a	  běží	  za	  ním	  celý	  pole	  běžců	  VR,	  koho	  by	  to	  trápilo.	  No	  stress.	  
Vláďa	  –	  každý	  ráno	  když	  si	  vzpomenu,	  na	  jednoho	  běžce	  co	  běhá,	  už	  po	  dvacet	  
let,	  tak	  je	  to	  prostě	  Vláďa.	  Nejstarší	  z	  rady	  zkušených,	  toho	  prostě	  chceš	  mít	  
v	  týmu!	  
	  
T	  minus	  10	  
Aby	  to	  byla	  velká	  sranda,	  zahlásil	  člen	  Honza,	  který	  není	  ve	  hvězdném	  seznamu,	  
že	  mu	  natekla	  noha	  číslo	  jedna	  i	  dvě.	  A	  pak	  došlo	  na	  náhradníky,	  ze	  kterých	  byly	  
náhradnice	  a	  am	  se	  dostáváme	  k	  heslu	  No	  Stress,	  protože	  proč	  ,že	  jo.	  To	  dáme	  a	  
Adéla	  to	  dá	  brutus	  místo	  Honzy.	  
	  	  
První	  noc,	  mistrovství	  v	  hokeji	  a	  start	  
První	  sraz	  byl	  kde	  jinde	  než	  v	  hospodě,	  ale	  hospodskej	  byl	  prostě	  divnej.	  A	  divnej	  
byl	  z	  toho	  jak	  parta	  lila	  piva.	  Nebo	  spíš	  vůbec.	  VR	  dokáže	  vystresovat	  i	  	  No	  Stress	  
Runners,	  takže	  jídlo,	  zívnua	  u	  hokeje,	  pac,	  pusu	  a	  dobrou.	  	  „Dobrou“	  ale	  trvalo	  
jen	  chvilku,	  neb	  před	  pátou	  první	  „bob	  na	  traO“	  a	  po	  páté	  už	  se	  hlásil	  boss	  
s	  hláškou	  „další	  běžec	  na	  traO	  a	  vy	  pořád	  chrápete?“.	  	  
	  
	  	  
	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  



	  	  
Kruté	  zjištění,	  Keňani	  nejsou	  na	  traB	  a	  třeT	  auto	  to	  jisT	  že	  by	  Mauer	  záviděl	  
Boss	  je	  tahoun	  týmu,	  obzvlášť	  když	  zahlásí	  „nevyhovuje	  mi	  běh	  z	  kopce,	  do	  kopce	  
a	  po	  rovině,	  ovšem	  ve	  všem	  ostatním	  mám	  formu“.	  Tohle	  partu	  rázem	  postavilo	  
na	  nohy	  po	  kratší	  noci.	  Taky	  potěšilo	  zjištění,	  že	  ztrácíme	  11	  minut	  na	  první	  
Keňany,	  což	  Samojec	  okomentoval	  slovy	  jestli	  má	  cenu	  vstávat.	  No	  Stress	  kámo!	  
A	  třea	  auto	  kde	  je	  samojský	  support?	  Těsně	  před	  předávkou	  probíhají	  hody	  typu	  
hrany,	  smažák,	  cheese	  s	  okurkou,	  na	  kterou	  nikdo	  nezapomněl	  a	  Pavel	  Mauer	  by	  
brečel	  štěsam,	  kdyby	  tu	  směl	  dát	  aspoň	  kafe!	  Na	  předávku	  nejdeme,	  ať	  nám	  to	  
přinesou	  předat	  sem!	  
	  	  
Mokro	  na	  traB	  a	  mladí	  Samojci	  
Přichází	  Mrakomor	  part	  a	  David	  vybíhá.	  AutomaOcky	  všichni	  natahují	  pršipláště,	  
jen	  David	  hlásí,	  že	  pršet	  nebude.	  Naivka.	  Chcavec	  jak	  samec.	  Zpoza	  deštníků	  se	  na	  
traO	  a	  blízkých	  řekách	  objevily	  dlabané	  kmeny	  domorodých	  samojců	  a	  příbuzní	  
MarOna	  se	  vyrojili	  na	  traO	  s	  hesly	  jako	  „táto	  makej“	  a	  „táta	  je	  MaCHR“.	  V	  tu	  chvíli	  
i	  zarya	  imigrantša	  nepřátelé	  tahaly	  kapesníky	  a	  ronily	  slzy,	  byť	  Samojci	  vykazovali	  
spíše	  středoevropské	  rysy.	  
	  	  
TřeT	  auto	  vyhlašuje	  vzpouru!	  
David	  z	  auta	  číslo	  tři	  vystupuje	  jako	  revolucionář	  a	  buřič,	  a	  snaží	  se	  přibrat	  další	  
do	  své	  party	  těch,	  co	  chtějí	  vzdát	  závod	  a	  v	  klidu	  se	  vyspat.	  Vltava	  Run	  si	  začal	  
vybírat	  svou	  daň.	  Naštěsa	  byl	  ve	  stejné	  posádce	  i	  MarOn,	  který	  žádá	  pokračovat,	  
nicméně	  přes	  intoxikaci	  štěněte	  kácovského,	  požaduje	  od	  týmu	  dalšího	  řidiče!	  
Bušením	  do	  hlavy	  a	  otevřením	  všech	  okýnek	  nakonec	  přinuOli	  Davida	  k	  další	  akci	  
a	  VR	  tak	  nepřišel	  o	  jeden	  ze	  stěžejních	  týmů	  závodu.	  
	  	  
Posun	  času	  přichází	  na	  řadu	  i	  v	  květnu	  
Jo	  to	  je	  tak,	  když	  si	  jedna	  posádka	  vše	  řádně	  propočítá,	  do	  důsledku	  a	  do	  poslední	  
vteřiny.	  	  To	  si	  to	  tak	  přihasíte	  do	  Týna,	  do	  tělocvičny	  a	  společně	  se	  shodnete,	  že	  
máte	  pět	  hodinek	  času	  jen	  pro	  sebe.	  Ale	  ejhle,	  chyba	  lávky.	  Po	  čtvrté	  zahlásila	  
jednička	  pohotovost	  a	  od	  zburcování	  Mitche	  Buchannona,	  který	  by	  jediný	  mohl	  
pomoct,	  zachránily	  Mitche	  pouhé	  vteřiny.	  Po	  předání	  infa	  že	  se	  něco	  podělalo	  a	  
čas	  se	  posunul	  proO	  očekávání,	  zasedla	  za	  volant	  vozu	  Bentley,	  do	  té	  doby	  Dacia,	  
Petra	  a	  děly	  se	  věci.	  I	  když	  navigace	  ukazovala	  k	  dosažení	  cíle	  sedmdesát	  tři	  
minut,	  Petra	  to	  zvládla	  za	  minut	  čtyřicet.	  S	  nohou	  na	  plynu	  a	  ostatní	  s	  rukama	  na	  
všech	  možných	  záchytných	  bodech	  co	  Dacie,	  promiňte	  Bentley,	  nabízel.	  Pradoxně	  
stejné	  místo	  a	  stejné	  časy	  vozu	  Bentley	  proběhly	  i	  v	  roce	  2017.	  No	  Stress	  4ever!	  
Nutno	  podotknout,	  že	  pravidla	  VR	  známe	  dokonale,	  of	  course!	  
	  



	  	  
Duke	  Nuke	  zasahuje	  na	  Vltava	  Runu!	  
Maťo	  byl	  statečný.	  Svou	  nákazu	  původně	  sváděl	  na	  zabijáckou	  Petřinu	  jízdu,	  ale	  
domácká	  přítomnost	  syna	  onemocnělého	  neštovicemi	  a	  Maťova	  vizáž	  kdy	  
vypadal	  jako	  sluníško	  miliontečné,	  dávalo	  jasně	  znamení,	  že	  řízení	  provozu	  má	  
další	  problém.	  A	  parta	  musela	  nastoupit	  za	  Maťa,	  který	  byl	  od	  té	  doby	  používán	  
jako	  zbraň	  hromadného	  ničení	  proO	  ostatním	  týmům.	  Stačilo	  jen	  vhodit	  do	  cesty	  
ostatních	  aut	  a	  o	  vše	  se	  postarala	  kampaň	  1/10.	  	  
	  	  
No	  Stress	  4	  ever!	  
S	  několika	  ztrátami	  a	  novými	  přísadami,	  se	  naše	  parta	  dostala	  do	  cíle.	  Někteří	  
z	  členů	  odpadly	  do	  postele,	  někdo	  do	  nemocnice	  a	  někdo	  do	  hospody.	  A	  tak	  to	  
má	  být.	  Nejsme	  PROFI	  sportovci,	  běháme	  za	  zábavou	  VR	  už	  od	  roku	  2015	  a	  od	  
začátku	  do	  konce	  si	  říkáme,	  že	  to	  chce	  hlavně	  klid.	  Nějak	  doběhneme	  a	  kdo	  
dočetl	  až	  sem,	  je	  s	  námi	  zajedno	  v	  tom,	  že	  No	  Stress	  tým	  prostě	  musí	  být	  součása	  
VR	  2019.	  Sorry	  jako!	  	  


