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XVIII. ROČNÍK 

PROGRAM / PROPOZICE 

20.-22.5.2022  Albrechtice v Jizerských horách 

  

Milí kamarádi, příznivci ozubených koleček a pivní pěny, 

Už je to tady! Vámi tak netrpělivě očekávané oficiální propozice k Tradicionálu – akci,  
na kterou se všichni už od Vánoc těšíme. Naštěstí termín máte jistě již dávno 
v deníčcích a tak věřím, že už pilně trénujete. A dobře děláte, protože Tradicionál se 
stěhuje zase do blízkosti pořádných hor (Železné hory prominou). Nikoliv Orlických, 
které byly již po dva roky avizovány, ale Jizerských!  Čínskou chřipku jsme snad již 
definitivně setřásli a tak i Tradicionál se vrací do svého řádného termínu. Sláva! Tak 
ještě se zbavit kremelských pyjavic a svět bude zase v pořádku. Ne nebude, ale to 
nevadí, zajdeme si do Globusu!* 

 
Závod a ostatní sportovní program 

Pivní scorelauf na 6 hodin se uskuteční v sobotu 20.6.2022, start v 11:00 hod. 
Garantem trati je letos pan Francesco se svou milou chotí, paní Kateřinou. Jsme moc 
zvědavi, jak se toho toto duo sportovců zhostí. Apeloval jsem na náročnost 
přiměřenou věkovému a výkonnostnímu složení naší početné skupiny. Poslední 
zprávy  z příprav zní: „Mapa nebude velká, spíš pestrá“. A to je poměrně slibné   
Závodit nebude umožněno jezdcům na e-kolech. Tito, pokud by se objevili, budou 
mít samostatnou kategorii ELEKTROŠULIN! Nebojte se, toto pravidlo nebude platit 
věčně. Zařadíme do veřejné diskuze, až první z našich PP žen oslaví kulaté narozeniny.  
 
Stravování a pitivo 

Organizátory bude zajištěno:  
pivo na celou dobu (kromě závodu), Birell pomelo-grep, pitná voda, káva, čaj 
Pátek večer – buřty na oheň, něco masa na gril, hermelíny, utopenci, matesy; přivezte 
nějaké vhodné  pochutiny k doplnění (ořechy, olivy a tak…) 
Sobota - snídaně: pečivo, máslo, džem, med, závin, cornflakes, mléko…..  
pozávodní strava (snad i polévka & guláš), večer nějaký ten gril  bude…. 
nedělní snídaně – vítězův hemenex 

 
Účastníci si zajišťují: 
individuálně požadované pitivo (víno, džusy), páteční ňamky, doplnění sobotní 
předzávodní snídaně o rozličné píčoviny dle potravních specifik svých rozmazlených 
jazýčků a ještě rozmazlenějších dětí… 



 

INTERNAL 

Výzva (genderově nekorektní): „Ženský, upečte případně nějaký ty buchty a tak!!“ 
 
 
Ubytování  
Chata U lesa, Albrechtice v Jizerských horách, https://www.chataulesa.net/ 
ubytování ve 2 až 5 lůžkových pokojích. Celková kapacita je 46 lůžek (tedy snad se 
nějak vejdeme, pokud ne, dá se spát i ve stanu) 

Chata je vybavená vším, co potřebujeme. Pokud by něco chybělo, dám ještě včas 
vědět (check místa proběhne následující víkend) 

 
Ostatní důležité 

Prosím hlaste svou účast zápisem do sdílené tabulky! Potřebujeme vědět kvůli 
koordinaci nákupů a tak…. 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a0pLA1gHg1chUYSMIU-
mmrDVOr3TARh4Kc3qev2Egr0/edit?usp=sharin  
 
Úhrada veškerých nákladů bude řešena formou dodatečně účtovaného startovného, 
které může být mírně diferencováno s přihlédnutím k individuální spotřebě. 
Nezapomeňte peníze na závod, propisku, kolo, helmu, případně hudební nástroj ! 
Může se hodit vlastní půllitr na pivo (ale na místě také jsou)! 
 
Těším se na Vaši účast a samozřejmě na tu prdel! 
Jménem Organizačního Výboru TLJ 
Majkl 
Sportovní ředitel 

 

 

  

*kdo si říká, co to je za blbost, pusťte si poslední album umělce @Xavier Baumaxa 

DODATEK: Letos organizuji první PODZIMNÍ TLJ SOUSTŘEDĚNÍ. 

Toto se uskuteční v termínu 7.- 9.10. v Orlických horách, Chalupa Na Návrší,         

osada Souvlastní (http://www.ubytovanivhorach.cz/?do=kontakt)  

Promyslete, proberte, na Tradicionálu budu již příjmat přihlášky! 
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