
CYKLISTICKÝ TRADICIONÁL LADISLAVA JANEČKA 

15. ROČNÍK 

PROGRAM / PROPOZICE 

17.-19.5.2019, Hájenka Samota, Radvanec č.p. 101 

  

Kamarádi, cyklisté, vyznavači zlatého pěnivého moku! 

Zamačkávám pivní slzu v oku. Je těžké nepodlehnout nostalgii, když tu máme opět 
výročí. Ano, Tradicionál bude startovat již po patnácté! Šestkrát na Holíně, jednou 
v Jiřetíně, jednou ve Sloupu a šestkrát na Hájence v Radvanci – taková je dosavadní 
bilance. Letos tedy budeme na Hájence posedmé, čímž se nesmazatelně zapíše do 
historických tabulek! Řekli jsme si ale ve Výboru, že je čas popojet. Objevit zase krásu 
jiných koutů naší krásné země. Na rok 2020 již máme rezervaci v nové lokalitě! Letošní 
ročník bude tedy velmi specifický – budeme slavit výročí a zároveň se loučit s tímto 
krásným místem. Přejme si pěkné počasí, dobrou náladu, vysoké sportovní nasazení a 
hodně sil do závěrečných spurtů, ať již budou probíhat kdekoliv! 

Závod a ostatní sportovní program 

Závod - pivní scorelauf na 6 hodin se uskuteční v sobotu 18.5.2019, 11:00 hod. 
Trať by nám letos měla nabídnout to nejlepší, co jsme za uplynulých šest ročníků 
v kraji poznali. Je jisté, že bude o něco náročnější než obvykle, a je možné, že třeba 
ani nebude v lidských silách (resp. v silách běžného smrtelníka po čtyřicítce) objet 
všechny kontroly v časovém limitu. Garantem trati je vítěz loňského ročníku, Kačka 
Moravcová! 
Pravidla závodu jako obvykle, nejdůležitější body budou zopakovány před startem! 
Připomínám – stojíme hlavně o účastníky ZÁVODU ve vypsaných kategoriích, nejde o 
zevlovací víkend! 
 
Stravování a pitivo 

Organizátory bude zajištěno: pivo na celou dobu (kromě závodu) – v rámci výročí 
akce věnuje firma Janeček&syn jeden sud!,  Birell na dojezd sobotní noci a neděli,  
voda dobrá kohoutková - mírně železitá, voda kojenecká studánková (když si pro ni 
dojdete), káva, čaj, mléko, corn-flakes, máslo, med, záviny, chléb,  pozávodní strava – 
polévka, event. pizza;  na večer maso na gril, nějaká zeleninka k tomu, nedělní 
snídaně –vítězův hemenex 

Účastníci si zajišťují: individuálně požadované pitivo (víno, džusy, balená voda), 
páteční ňamky (něco na gril, nějaké pochutiny), láhev něčeho ostřejšího dle 
individuální preference, případné doplnění sobotní předzávodní snídaně (zajištěno 
viz výše), ovoce, zeleninu, sýry, šunky a všelijaké další píčoviny dle potravních specifik 
svých rozmazlených  jazýčků a dětí… 



Upozornění – funguje potravní komunizmus – tedy co dáte do lednice či  skladu, je 
de facto nabídnuto všem!   
Výzva (genderově nekorektní): Ženský – upečte nějaký ty buchty a tak!! 
 
Ubytování  
Vše víte a znáte. K dispozici je 32 lůžek. Samostatných pokojů však není mnoho. 18 
lůžek je s povlečením, zbytek na spacáky. Stanování povoleno, takže cajk! 
 
Ostatní důležité 

Prosím o nahlášení vaší účasti prostřednictvím formuláře co nejdříve! Prosím o 
počet dospělých a dětí a předpokládaný čas příjezdu. Také prosím o vyjádření, zda 
je pro vás přijatelné stanování. Napište i pokud si třeba ještě nejste jisti, ale Vaše 
účast  není vyloučená! Vaše reakce očekávám ASAP. Pokud vám nebude fungovat 
tabulka, pište mi mailem (michalcapek78@gmail.com) 
Úhrada veškerých nákladů bude řešena formou startovného, které bude mírně 
diferencováno s přihlédnutím ke spotřebě a k formě ubytování. Jeho výše bude 
stanovena nejdříve v neděli dopoledne po sečtení a podtržení.  
Nezapomeňte drobné na piva na závod, propisku, kolo, helmu. Může se hodit 
vlastní  půllitr na pivo! 
 
Těším se na Vaši účast a zodpovědný přístup! 
Jménem Organizačního Výboru 
Majkl 
Sportovní ředitel 

 

 

  

 


