
VÝSLEDKOVÁ LISTINA MEMORIÁLU „DIVOKÝHO“ 3.10.2015 

 
1. PETR „KOUDY“ KOUDELKA   1:28,53 

2. MARTIN HORÁČEK     1:30,50 

3. „POLÍ“ POLÁK     1:36,56 

4. „BUCHTA“ POLÁK     1:37,05 

5. ŠIMON ŠŤASTNÝ     1:39,13 

6. KÁČA MACHÁČOVÁ    1:39,35       1. žena 

7. LUKÁŠ „MOUCHA“ NOHEJL   1:43,55 

8. ROMAN HLÁVKO     1:45,51       HS Černý Důl 

9. MARTIN „ČAJ“ KOLANDA   1:46,32       kolo z i do Prahy 

10. TONDA „MELOUN“ MRÁZ   1:46,42       kolo z i do Prahy 

11. „BAHNO“      1:47,52 

12. „BIMBO“      1:56,53 

13. TOMÁŠ „OMÁČ“ POLÍVKA   1:58,27       kolo z i do Prahy 

14. JIRKA PULKRÁBEK    2:00,23 

15. ŠTĚPÁN HEGLAS     2:01,16 HS Černý Důl 

16. „CIGY“       2:01,57 

17. VLASTA PALATA     2:02,41 

18. „KARÁSEK“      2:03,33 

19. MARTIN TEICHMAN    2:05,37 Černý Důl 

20. „BOBÍK“      2:07,52 na kole z Prahy 

21. ŠTĚPÁN“BOBOSIL“ JIRAS   2:08,57 HS Černý Důl 22. 

22. VENCA VATĚRA     2:10,39 

23. ZDENĚK „BRÁCHA“ CHUDOMEL  2:11,04 

24. VÍTEK PROCHÁZKA    2:12,00 na kole z Prahy 

25. „HRNDA“      2:13,31 

26. KÁČA „GAGA“ SITAŘOVÁ + BESY  2:13,39 2. žena 

27. MÁRA „LEOPARD“ BULANDR   2:13,35 

28. KAROL KUMŽÁKOVÁ    2:13,41 3. žena 

29. KAREL ŠTROS     2:14,30 

30. „NŮMEN“      2:15,52 

31. RENČA KRATOCHVÍLOVÁ   2:17,04 

32. PAVEL „STOUPA“ MRÁZ    2:18,49 na kole z Prahy 

33. ZUZANA HOLUBOVÁ    2:21,49 

34. KÁČA KUBÍKOVÁ     2:23,37 

35. INGRID „ESTONIA“    2:28,15 

36. FILIP „KADLEČEK“ KADLEC   2:29,40 

37. PETR PALDUS     2:32,42 nejstarší běžec 

38. HONZA KUBR     2:59,30 kolo, várnice 

39. JARDA ZLÁMAL    účast, na kole   HS ČD 

40. DITA PODHADSKÁ    zvrtla kotník už u Cihly, dobelhala 

 

 

 

 



 

STRUČNÝ KOMENTÁŘ 

 
Počasí skvělé (jako loni), slunce, lehký vítr do zad, na Obří poněkud silnější a chladný, 

účast menší (jako loni) asi už to bude pravidlem, na Svornosti, která bohužel asi byla 

letos naposled, Jirka Čanda asi končí, bylo ubytováno 50 lidí + 6 dětí a 5 psů. Páteční 

večer byl bez hudby, přesto jedinci končili zábavu kolem 2:30 hod. Přišli se prezentovat i 

Černodoláci a vydrželi dlouho, pokecat přišel i zraněný Ondra Malý, český herec, 

držitel Českého lva a Ceny české filmové kritiky 2010 za nejlepší mužský herecký výkon 

v hlavní roli ve filmu Pouta, litoval, že nemůže běžet, ale podporoval po trati a poseděl 

s námi i na Luční, poděkoval mi za pěkný zážitek a organizaci, nemohl být večer na 

vyhlášení, přijela si pro něj produkce, snad poběží napřezrok.  

Běžci se potýkali po trati s obrovským množstvím turistů, někteří tupci ani neuhnuli, 

takže to byla kličkovačka, hlavně mezi Luční a Obří. Běžecká účast byla mírně vyšší než 

loni (33/40). 

Na Luční sprcha, sauna, oběd, vše v pohodě, cesta zpět s obvyklými zastávkami na 

Výrovce, šampíčko na Bufetu, pivečko na Lyžařské. 

Ve 20:00 se na Svornosti sundalo z roštu asi 110 kg prasátko, naprosto skvěle udělané 

šlo na stůl, někteří jedinci ho málem nestihli.  

Vyhlášení proběhlo za plné účasti ve 21:30, Koudy se pokoušel ošidit lopatou lovení 

pohárů a šampíčka z 5 Celsiů teplého bazénu, ale Čandis mu to zarazil, takže tam musel, 

že mu není teplo bylo vidět na první pohled, Kachně se nechtělo, takže tam šla obloukem 

a oblečená.  

Kytary a banja se tentokrát opravdu snažili, hráli prakticky bez přerušení od vyhlášení 

až dlouho po půlnoci, střídalo se asi 10 hráčů, znělo to perfektně. Přišlo i několik 

příznivců z okolních bud, Karel z Míru se domluvit a podívat co by ho čekalo, legenda 

horské služby Přemek Kovařík vydržel hluboko po půlnoc. Na baru bylo vidět, že všem 

nejen chutná, ale žízeň po běhu byla neukojitelná, průměrně se končilo mezi 3 – 5 

hodinou ranní, poslední 4 žíznivce včetně vítěze a 2 děvčat zahnal do pelechu Čandys po 

8 hodině ranní, aby měl prostor pro přípravu snídaně. Musím pochválit Koudyho, jde 

s tradicí vítězů, nefláká se společensky ani na trati, Libora to potěšilo. 

Jak to bude s dalším ročníkem, to je trochu ve hvězdách, ale nové zázemí mají zájem 

poskytnout na Lyžařské (vyřešili by se tím pomalí chodci s velkou žízní, nevýhodou je 

nemožnost zajet auty) tak na Míru, kde vědí o co jde, dost z nás se s Karlem známe 

dlouho osobně a míst pro auta je taky dost. 

Musíme zvážit klady a zápory, budeme řešit až tak za ½ roku. 

 

Díky všem za účast, poskytovatelům služeb za naprosto organizačně hladký průběh a 

Petrovi s Krakonošem za jejich příspěvek ke zdaru akce. 

 

Zapsal Bery 

 

 

  


