
Divokej - zpráva o jubilejním 30. ročníku 
 

Letošní Divokej začal prakticky už vloni. Dlouhé debaty o tom, 

co vymyslíme na jubilejní 30. ročník, nebraly konce. Největší 

poděkování v přípravě dresů patří samozřejmě Berymu a Čajovi a 

hlavně firmě RELTEX, tedy Renatě a Láďovi Střeštíkům. Vyrobilo 

se zhruba 160 kusů oblečení - každému přesně na míru!!! Opravdu 

slušná dřina - všichni co spolupracovali při výrobě dresů mají 

naše veliké poděkování. 

 

K samotné akci: 

 

Na kole z Prahy vyrazily dvě skupinky. Jako předvoj vyjel Andy 

s Koudem již ve čtvrtek na bajkách a snažili se jet hlavně 

terénem mimo silnice. Největší balík startoval na silničkách za 

slunečného počasí od McDonalda z Černého mostu v počtu 12 lidí. 

U Nové Paky po obědě na Babáku začalo poprchávat a za Pakou už 

začalo opravdu pršet. Všichni cyklisté dorazili na Svornost v 

pořádku  v rozmezí od 16 do 22:30. Bobíkovi s Kosatkou  se 

nějak nedařilo ve tmě trefit odbočku a bloudili asi hodinu mezi 

Pražskou a Oddechem, ale nakonec se vymotali a dojeli šťastně 

na Svornost a Tule dojel pouze do Čerňáku a pak autem (pozn. 

Bery: morálka v prdeli). 

V sobotu dopoledne hory zahalovala hustá mlha. Na startu v 

Černém dole v 11h bylo polojasno a příjemná  teplota asi 16°C. 

Na hřebenech se  ochladilo asi na 8°C a rozfoukalo se, ale 

naštěstí do zad. Mlha nás provázela až na Luční boudu, kde se 

pak na pár okamžiků rozjasnilo. Po proběhnutí cílem šli ihned 

všichni na Luční boudu do sauny a teplé sprchy. Letos si na 

Sněžku v mlze nikdo netroufnul. 

Po umytí jsme si dali oběd a pivka v pivovaru Paroháč a pár 

vyvolených vzali majitelé Standa a Klára na prohlídku s 

ochutnávkou do sklepa, kde je spilka, sádky se siveny a hlavně 

fonotéka na 10.000,- lahví, kterou stavěl Wehrmacht v době  2. 

světové války. 

Po doplnění energie se borci postupně přesunovali na Svornost. 

Kvasáci se malinko pozdrželi na Lyžárně, ale večeři stihli. 

Vyhlášení proběhlo v půl desátý a mělo tradiční průběh -  hymna 

Divokej, potom vyznamenání Čandyse medailí a diplomem za 

bezvadný  servis. Vyhlášení všech 67 závodníků a lovení poháru 

a šampáň  v bazénku před chalupou kam všichni vyšli a sledovali 

šťastného vítěze Koudeho, jak nahej skáče do ledové vody. 

 

Následná zábava měla překvapivě poklidný rozjezd. Asi už máme 

rozum nebo stárneme. Stejně jako loni probíhalo koupaní a 



házení již spících kamarádů do ledové vody v bazénu. Zábava 

pokračovala ve dvou skupinkách - jedna na kytary v jídelně a 

druhá o dost více hlučná  na baru. V přední budově se opravdu 

nedalo spát a tak vyslanec Olín asi v 5h ráno šel ztlumit 

muziku a vrátil se za půl hodiny a musel vypít panáka, ale akce 

se povedla. Tejmoš šel spát asi jako poslední v 8h kdy začala 

snídaně. 

Péče boudy Svornost opět neměla chybu a Sumeček alias Lopré se 

svým personálem zaslouží nejvyšší ocenění. 

Neděle byla deštivá a tak část lidí odjela hned dopoledne a 

zbytek po obědě. 

Dokonce se nikdo v tom dešti nevydal z5 do Prahy na kole. 

 

Nakonec velikánské díky všem šerpům časoměřičům a 

spoluorganizátorům, bez kterých by se 30. ročník nemohl konat. 

Termín na další rok je stanoven na sobotu 5.října 2013. 

 

Mějte se a díky! 

 

 

                                                               

                                         Zapsal Tule 


