
CYKLISTICKÝ TRADICIONÁL LADISLAVA JANEČKA 

17. ROČNÍK 

PROGRAM / PROPOZICE 

25.-27.6.2021, kemp na Seči, Železné hory 

  

Kamarádi, cyklisté, pivaři, folkaři i vy ostatní! 

Volejte sláva a tři dny se radujte! Je tu Tradicionál! Již podruhé jsme museli plánovaný 
květnový termín zrušit a hledat náhradní. Letos to bylo poměrně jednoduché. Ohlasy 
na Železné hory, rodiště Tradicionálu Ladislava Janečka, byly velmi pozitivní, stejně 
jako na termín i  hodnocení kempu. Tak jsme si řekli, proč to nezopakovat? Je tady 
tedy nestandartní post-covidový ročník vol.2.  Těšte se opět na svéráz vnitrozemského 
Yachtclubu, meandrující Chrudimku, voňavé lesy, kvetoucí vřesy a mnoho a mnoho té 
lahodné zrzavé vody, kterou do sebe budeme od pátku lít, lít a lít. Budou nás bolet 
hlavy, pak nohy a záda, ale zas si dáme „zrzku“ a bude to paráda! Pochváleny budiž 
tradice!  

 
Závod a ostatní sportovní program 

Pivní scorelauf na 6 hodin se uskuteční v sobotu 26.6.2021, start v 11:00 hod. 
Trať nabídne opět to nejlepší z tohoto svérázného kraje.  
Garantem trati je letos Ondra Paták, který se úkolu zhostil opravdu svědomitě a vše 
nasvědčuje tomu, že se bude jednat o nejlépe připravenou trať ever. Těšit se můžete i 
na perličky, které známe jen my, pamětníci let dávno minulých dřevních začátků TLJ. 
 
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   
Hermelíny, utopenci, matesy  
Sobota: pozávodní strava – polévka & guláš 
Večer - maso na gril v množství spíše menším než jste zvyklí. Jen tak chuťovka.  
Posledně tam to grilování stálo za prd, nebudeme to hrotit; nějaká ta zelenina 
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 ještě rozmazlenějších dětí… 



Výzva (genderově nekorektní): „Ženský, upečte nějaký ty buchty a tak!!“ 
 
Ubytování  
Znáte z loňska - chatičkový kemp.  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 selského rozumu (na rozpis jim letos kašlu). 
 
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. Cyklomoudro na závěr (až budete řešit předpověď počasí na víkend):  Neexistuje 

špatné počasí, jen nevhodné oblečení. (skandinávské přísloví) 


