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1. Dám si poslední hod. => Hodíš, bumerang spadne kdesi daleko od tebe 

a protože už se stmívá, strávíš min. půlhodinu jeho hledáním. 

2. Konec dnešního tréninku, půjdu domů, až se mi to ještě jednou povede. => 

Půjdeš domů po 15 nejhorších hodech za celý den, naštvaný, s nataženým 

svalem vyžadujícím týden odpočinku a s "krásnými" novými šrámy 

na bumerangu. 

3. Tenhle bumerang má tak křiklavý lak, že ho nemůžu ztratit. => Bumerang 

o rozměrech 35 x 30 cm se desítky metrů od tebe zabodne do země tak, 

že tvým očím nastavuje jen svou tloušťku - 3 mm. 

4. Máš-li na dlani nějaké nezahojené zranění, bumerang tě udeří přesně do něj. 

Máš-li jich tam víc, praští tě během dne postupně do všech. Pozitivum = krev 

je lepkavá, takže pomáhá při odhodu bumerang roztočit :-) 

5. Největší brzdou při tréninku chytu bumerangu mezi chodidla je strach, 

že si sedneš do psího hovna. 

6. Jediná skruž na celé louce je současně jedinou skruží, kterou při tréninku 

bezpečně trefíš. Šance je tím vyšší, čím méně odolný je materiál bumerangu, 

se kterým právě házíš. 

7. Přilákáš-li házením (nechtěně) velkého psa bez náhubku, z obavy o svůj 

bumerang přestaneš házet a začneš si pro jistotu opakovat základy 

sebeobrany, páníček se v dáli uklidní zjištěním, že jeho pejsek už neutíká dál 

(protože dělá hloubkový průzkum tvé brašny) a přijde si pro něj o to pomaleji. 

8. Slunce ti svítí do očí zásadně při chytání bumerangu, kdy je nejvíc 

potřebuješ. 

9. Disciplína Fast Catch: Bumerang vracející se ti k rukám rychlostí kolem 

100 km/h ti proklouzne mezi dlaněmi jen tehdy, když se může zastavit o tvou 

hlavu, krk nebo rozkrok. 

10. Nejžalostnější výkon podáš, když se chceš někomu předvést. 

11. Disciplína Long Distance: "Naženeš-li" kamarády 100 metrů proti větru, aby ti 

ověřili dolet bumerangu, pracně s nimi vzdálenost odměříš a domluvíš si 

s nimi potřebné signály na dálku, po prvním zahřívacím hodu se vítr otočí. 



12. Spadne-li tvůj bumerang desítky metrů od tebe, je dobré se na místo dopadu 

upřeně dívat celou cestu k němu. Ovšem vždy za cenu, že si neuvidíš 

pod nohy a tak vyšlápneš veškeré díry, louže, psí hovna a další. 

13. Konečně pořádně velká louka na trénování hodu do dálky. => Za 15 minut 

přijede džípem ochránce přírody, že na tuhle louku nikdo nesmí kvůli páření 

zajíců a navíc že tu každou chvíli bude přistávat čáp Kája s vysílačkou. 

14. Když už někoho trefit bumerangem, tak ať to stojí za to: Co nejtěžším 

bumerangem s co nejostřejšími hranami a pěkně do lokte afektované 

manželky prezidenta bumerangového klubu, u kterého máš ten den slíbenou 

večeři a nocleh. 

15. Ostříháš-li si nehty na rukou, abys je neměl po tréninku zlámané, bumerang 

tě rozskáče bolestí dokonalou trefou těsně pod nehet. 

16. Výhodou psa s náhubkem je, že nedokáže tvůj bumerang sebrat ze země. 

Nevýhodou psa s náhubkem je, že když už musí být tvůj bumerang poslintaný, 

s dírama od zubů by aspoň míň klouzal. 

17. Sklápěcí brýlová skla proti slunci jsou skvělý vynález. Ještě o něco lepší je 

mít s sebou dioptrické brýle, na které se to má připevnit. 

18. Kniha říká, že házet bumerangem na vrcholku kopce se nedoporučuje. 

Praxe říká, že házet bumerangem na vrcholku kopce je debilita. 

19. Pravděpodobnost, že dostaneš bumerangem ránu do hlavy, je minimální. 

Bumerang rotuje, takže dostaneš rovnou dvě, velmi rychle po sobě. 

20. Bumerang vlastní výroby lítá tím líp, čím míň času jsi jeho výrobě 

věnoval/a/. 

21. Tenhle bumerang dám vyzdobit manželce, abych si na ní při tréninku 

taky vzpomněl. To jí potěší. => Potěší jí to natolik, že se bude snažit 

překvapit tě tak originálním zdobením, že na něj bude potřebovat speciální 

(drahý) pomůcky a několik týdnů psychický a umělecký přípravy. Mezitím si 

radši vyrobíš jinej bumerang a zvykneš si na pocit, že o tenhle jsi dobrovolně 

přišel. 

 


