
CYKLISTICKÝ TRADICIONÁL LADISLAVA JANEČKA 

16. ROČNÍK 

PROGRAM / PROPOZICE 

26.-28.6.2020, kemp na Seči, Železné hory 

  

Kamarádi, cyklisté, pivaři, folkaři i vy ostatní! 

Je mi velikou ctí Vás všechny opět po roce pozvat na Tradicionál. Na závod, který se 
zrodil před patnácti lety právě v Železných horách. Nebylo nás tehdy mnohdy, stačily 
nám dvě místnosti v Janečkovic chalupě a jeden sud piva, který nám její pohostinný 
majitel Láďa věnoval. Tehdy Phindi řekl, že se závod bude jmenovat Tradicionál 
Ladislava Janečka a my (celý výbor pod vedením ředitele Tomíka Najbrta) souhlasili. 
Jak jistě víte, již na sklonku loňského léta nás Láďa navždy opustil. Tradicionál se při 
svých patnáctých narozeninách stává memoriálem. A je velice příhodné, že 
působením vyšších sil se právě letos závod vrací do míst, kde vznikl, tedy do rodného 
kraje Ládi. Do chalupy už se rozhodně nevejdeme a jeden sud jistě stačit nebude. Ale 
věřím, že až si projedeme ta malebná místa, na která mnozí z nás už málem 
zapomněli, a až si večer zazpíváme u táboráku, jako kdysi na Holíně, ožije v nás něco 
z těch dob. Mladistvá síla umocněná energií Železných hor…bude to jízda a já vím, že 
i Láďa tam bude s námi.  

 
Závod a ostatní sportovní program 
Pivní scorelauf na 6 hodin se uskuteční v sobotu 27.6.2020, start v 11:00 hod. 
Trať nabídne to nejlepší z tohoto kraje. Dlouho jsme tu nebyli, ale za šest prvních let 
Tradicionálu jsme kraj poznali dost a tak víme, co Vám naservírovat.  
Trať vzniká s velkým přispěním loňského vítěze Dušana, který Vás chce pořádně 
potrápit! 
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), ochucený Birell na dojezd sobotní noci a neděli 
pitná voda, káva, čaj 
Pátek večer – buřty na oheň; přivezte nějaké vhodné  pochutiny k doplnění  
Sobota: pozávodní strava – polévka 
Večer - maso na gril  
nedělní snídaně – vítězův hemenex 
 



Účastníci si zajišťují: 
individuálně požadované pitivo (víno, džusy), páteční ňamky,  kompletně sobotní 
předzávodní snídani a všelijaké další píčoviny dle potravních specifik svých 
rozmazlených  jazýčků a dětí… 
 
Výzva (genderově nekorektní): „Ženský, upečte nějaký ty buchty a tak!!“ 
 
Ubytování  
Bydlíme v kempu. Chatičkovém. Yacht Club Pardubice, Ústupky 111,  Seč. 
Dle tabulky všichni preferovali vlastní spacáky. Počítejte s tím, že tam nejsou však ani 
prostěradla a povlečené polštáře. Je možné si vzíti povlečení na místě za 40 
Kč/postel. Tak zvažte.  
V chatkách je nějaké nádobí, příbory. Kemp nabízí zázemí vybavené velké kuchyně a 
kryté společenské místnosti. Tedy mokrá varianta je.  
Po příjezdu ubytování dle rozpisu (čísla chatiček budou v tabulce) 
 
Ostatní důležité 
Děkuji všem za vzorné nahlášení do tabulky. Pokud jsou nějaké změny, prosím o 
update – dle údajů v tabulce budeme ve čtvrtek řešit nákupy! 
  
Úhrada veškerých nákladů bude řešena formou startovného, které může být mírně 
diferencováno s přihlédnutím ke spotřebě a k formě ubytování.  
 
Nezapomeňte peníze na závod, propisku, kolo, helmu.  
Určitě se bude hodit vlastní  půllitr na pivo! 
 
Těším se na Vaši účast a zodpovědný přístup! 
Jménem Organizačního Výboru 
Majkl 
Sportovní ředitel 

 

 

  

P.S. Citát na závěr, z filmu Raoul Taburin: „Když Ti osud sebere rodičovskou náruč, dá 

ti do ruky řídítka.“ 


