
Balonková výzva (2. 6. 2017) 

Na začátku června nám naši povznesenou náladu, způsobenou pravděpodobně blížícími se 

letními prázdninami, ještě o něco vylepšila poměrně vtipná soutěž s nafukovacími balonky.  

Balonková výzva. Soutěž, ve které rozhoduje postřeh, rychlost, ale i vytrvalost. Cílem bylo snažit se 

udržet ve vzduchu 2, 3 a nakonec dokonce 4 nafukovací balonky. Zdá se to být banální. Ale… 

Přestože se již na začátku někteří soutěžící pasovali na jasné favority a dost si věřili, nic nebylo 

předem jisté, neboť vzhledem k nepředvídatelnému pohybu balonků je tato soutěž značně 

nevyzpytatelná. Šanci měl tudíž i ten největší outsider, který viděl nafukovací balonek jen jedinkrát v 

životě, a to ještě na fotce z pouti…  

 Pravidla naší soutěže byla přísná. Jakmile se balonek dotkne jakéhokoli předmětu, soutěžící 

končí. Všechny pokusy odvrátit pád balonku za použití jiné končetiny nežli horní, znamenají 

diskvalifikaci soutěžícího. Vzájemná přitažlivost balonků nesmí být zneužita, všechny spojené 

balonky musí být neprodleně odděleny … 

 Po odstartování první disciplíny – soutěže se dvěma balonky – padly veškeré ideály o banální 

jednoduchosti této soutěže. Dokud se balonky držely způsobně u sebe, bylo vše v naprostém pořádku. 

Se zvětšující se vzdáleností balonků bylo ale u soutěžících patrné čím dál větší napětí. A není divu, 

bylo třeba předvídat, kam se který balkonek rozhodne letět. A když se nedejbože oba „vydaly na 

výlet“, bylo zle. V takovém případě byl soutěžící donucen kmitat ze strany na stranu a když se mu 

krkolomným chvatem v poslední vteřině podařilo zachránit jeden balon, druhý se na opačné straně 

místnosti pomalu snášel k zemi a jen pár okamžiků ho dělilo od přistání. A pokud nás potrápily 2 

balonky, dokážete si jistě představit, jak jsme se zapotili se třemi nebo dokonce čtyřmi balonky. 

Dokonce i favorité utrousili něco o vysoké náročnosti soutěže...   

 V kategorii se dvěma balonky nakonec po velmi napínavém souboji vyhrál favorizovaný 

Vincent Kaláb, kategorii se třemi balonky ovládla Anička Chmelíčková a v nejobtížnější disciplíně se 

čtyřmi balonky všem vytřel zrak Dominik Holý. Před vítězi smekáme klobouk a gratulujeme. Do 

příštího ročníku jistě všichni potrénují a dají neposedným balonkům co proto...  

 

 



 

 

 



 





 



 


