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203. Závod
Vítáme ve vysílání našeho zpravodaje, který přináší aktuální informace ze světového
poháru. Jak se závod vyvíjí? Někteří diváci jsou prý zklamaní z nepříliš dramatického
průběhu.

Je pravda, že na čele se pořadí příliš nemění. První dva týmy si udržují velmi výrazný
náskok a nedá se očekávat, že by zde došlo k dramatickým zvratům. Nicméně mezi těmito
týmy je souboj čím dál vyrovnanější a dá se očekávat, že brzy dojde ke změně na vedoucí
pozici. Současný vedoucí tým prostě nemá ideální věkové složení a to se na výkonu
projevuje.

Jak to vypadá na dalších pozicích?

Na třetí a čtvrté pozici je situace poměrně stabilní. Na dalších pozicích se nám již pořadí
rychle mění. Vidíme tam některé mladé týmy, které se aktivně tlačí dopředu a dá se
předpokládat, že se jich forma bude ještě nějaký čas zlepšovat.

Některé týmy se naopak začínají zadýchavat. Je to tak?

Ano, na deváté a jedenácté pozici máme aktuálně týmy, které dříve byly výrazně více na
čele, ale nyní to vypadá na pokračující propad. Tým na deváté pozici se nedávno pokusil
zlepšit svoje postavení nedovoleným zákrokem, ale ani to by mu k vylepšení pořadí
nepomohlo.

Jak jsou na tom naši reprezentanti?

Ještě nedávno náš tým figuroval v první padesátce, nicméně po rozkolu v týmu a slabých
výkonech z poslední doby pomalu míříme ke konci první stovky.

Nicméně výkon není vše, důležitá je účast! Našim posluchačům doporučujeme, aby
věnovali pozornost týmu na osmé pozici. Je takový nenápadný, ale prostě hustý.



204. Elektrická

205. Skrytá zvěř
● dravá šelma, co konzumuje rudou K.
● stereotypická vědma, umí létat
● opravdový přítel, co umí skákat
● větší dravá kočka, chytne myš, lasici i větší zvěř
● seveřan, má parohy, velký jak bílý býk
● skutečně mečí, označuje ladný prs
● tvor v řece, ne rychle se tam pohybuje s klepety
● hebký tvor, který nabízí jablko družce


