SCARPA za polárním kruhem
Sehnat boty – žádný problém, ne tak sehnat vhodné „obouvátko“
Tak jsem tam fakt doletěl . Kam? No přece na polární kruh, nebo chcete-li na jeho hranici. Finské
Rovaniemi na 150 km „procházku“ – zima jak má být bílá a mrazivá. Dostal jsem neutrony G na
hranici polárního kruhu. Promenádovat se v těch botičkách byla paráda. Jen jsem si sehnal plastovou
lžíci pro lehčí nazouvání. Boty nejsou ještě ideálně rozšlápnutý tak ať je nezničím a taky ať mám
pohodlí. To by jste nevěřili, jak je těžké, alespoň v Brně sehnat lžíci na boty z plastu. To když se Vám
povede přichází na řadu druhý požadavek a tím je aby její délka byla kratší než 40cm. Normálně
nadlidský výkon. Prošel jsem spoustu obchodů s obuví a ze všech na mě vybafnul půlmetrový železný
hovádko tvářící se jako váš pomocník. Myslím, že to s tou leností opravdu již přeháníme. Člověk už se
nechce ani ohnout a tak si doma někde v koutku chová takové dlouhé monstrum a neuvědomuje si,
že na to by už mohli nějací chytří ,,ouřadové“ chtít po vás zbrojní průkaz. Samozřejmě za malý
poplateček , který jistě bude sloužit jako všechny různé poplatky pro blaho naší krásné země. Zašel
jsem i do lékárny, kde prodávají zdravou obuv. Opět jen ta mega lžíce.
Staré známé pravidlo Honzy Kopky praví:,,Nevěřte na zázraky, spoléhejte na ně“. A věřte, nevěřte
v této lékárně prodávala moje známá a ta mi po vysvětlení mých lapálií s lžící na boty věnovala tu, co
mají v šatně pro svoje účely :o). Děkuji, dodnes ji střežím jako oko v hlavě. Plastovou lžíci s hlavou
klauna fakt nemá každý.
Ale dost o lžíci a věnujme se Neutronům G, což jsou ,,běhačky“, boty do sucha i do vody a my
přidáváme i do sněhu. Ani v Santově vesničce , stejně tak ve městě Rovaniemi jsem neměl možnost
se s nimi seznámit v nějaké zátěži tak alespoň fotografie, tady totiž ještě o nic nešlo.
V sobotu v 9 ráno však již test mohl začít. Oblékám se a pomocí lžíce nazouvám boty. Zatáhnu zip a
kokpit je uzavřen. Celé to dokončím dotažením pásků nad kotníkem a hotovo.
Vybíháme a nutno přiznat, že podrážka odvádí skvělou práci. Vzorek přesně ví, jak se zakousnout a
posunout mě o kus dál. Výška boty je dostatečná i pro sněhové pasti, která mi připravují ledové
zmrazky fungující jako zmenšená past na mamuta. Zvolíte jinou stopu a je to. Jste tam minimálně po
kotník a to si každý, kdo běhá, dokáže představit, jak to rozhazuje poklidný běžecký styl. Mám již
vyzkoušeno, že membrána ani YKK zipy prostě vodu nepustí a proto jsem klidný, protože než se sníh
přemění do kapalného skupenství budu já již se svojí nohou dávno v naší zemičce. Samozřejmě ne po
svých.
Samozřejmě nesmím zapomenout na sněžnice, vždyť se s nimi Neutron G bratříčkovaly cca 80km a to
je přátelství, bratru na celý život. Neměli spolu nejmenší problém. Krásná mezinárodní spolupráce
Italské ,,Scarpy“ a Francouzkého,, TSL“. Sněžnice určené pro běh ve sněhu odváděly svoji perfektní
práci a jak jsem již výše zmínil, byla s Neutrony skvělým týmem. Jejich preciznost a touha po výkonu
však nenechávala klidným ani sníh za nimi. NEUTRONY G mezi špičku a ojedinělé kousky určitě patří.

