Pozvánka na 29.ročník
Memoriálu Divokýho
sobota 1.10.2011
Čau Parto,
rok se s rokem sešel a já trčím ještě na Islandu se žlutou ponorkou ...
Už se nemůžu dočkat až Vás zase všechny uvidím :-)
přidal jsem k pozvánce ještě výsledky a zhodnocení z posledního Divokýho tak si to pěkně
nastudujte a začněte běhat letos to bude zase vostrý.
Kdo si to chce opravdu užít tak může vyrazit na kole z Prahy. Start v pátek 30.září v 10:00
hod, sraz v 9:45 hod. na Černém mostě u Mc Donald´s.
TRAŤ KOLA:klasika po staré poděbradské do Sadské,Nymburka,Dymokur, Jičína, N. Paky,
Horek, Studence, Vrchlabí, Lánova, Černého Dolu a závěrečným smrťákem na Cihlářskou
boudu, křižovatku pod Lesní s vytouženým cílem na SVORNOSTI.
PREZENTACE: Pouze !!! v pátek od 19:00 do 24:00. Jen prezentovaní mají nárok na
veškeré pocty a budou vyhlášeni v pořadí Memoriálu. Ostatní příchozí budou vyhlášeni mimo
pořadí a bez poct (tj. místo potlesku uslyší od borců tiché zafunění jako nespokojenost, je to
výzva aby se příště zařadili a stali se i společenským, nejen sportovním přínosem akce. Celá
akce je především společensko sportovní a je založena na síle a zábavě kolektivu, je věnována
vzpomínce na kamaráda ale i kecům o úspěších a průserech právě uplynulé sportovní sezony,
případně různým oslavám světových medailí i soukromých drobností.
VÁZÁNÍ A ODVOZ KOL: Vlek bude na loděnici KVS od středy 18:00h klíče budou u Pedra
v pátek odjezd 16:00 hod. Vítáni jsou i s akcí sympatizující neběžci: budete pořadatelé a
šerpové na odnos tekutin k cíli.
ČAS STARTU: v 11:00 hod, na start se doporučuje dopravit na kolech, budou večer či v
neděli ráno opět vyvezena nahoru, nedoporučuje se na nich si rozbít hubu, opatrnosti nikdy
není dost a cesty jsou kluzké auto z báglama do cile odjíždí v 10hodin
STARTOVNÉ:1100Kc splatné hotově při prezentaci 850Kč za ubytováni máte 2 plně
zajištěné dny na horách s ubytováním a stravou ,250Kč pořadatelské náklady (doprava kol z
Prahy a z Čerňáku, doprava svršků a občerstvení na Luční boudu,sauna a teplá sprcha na
Luční, povolenka KRNAP pro auto, občerstvení, diplomy ryti poháru a další režie).
TRAŤ BĚHU: start Beryho chalupa v Černém Dole, cíl Obří bouda, délka 18,5 km, převýšení
1080 m. Opravdový borec si může prodloužit až na Sněžku, nedoporučuje se, opravdu to bolí.
UBYTOVÁNÍ: Bouda SVORNOST v Peci pod Sněžkou na Zahrádkách parkování nahoře
před Svornosti

PROGRAM: v pátek společenská prezentační zábava. Po sobotním doběhu přesun po svých
zpět na Svornost, zastávky po cestě pouze společensky nutné a umírněné. V 19:00 hod večeře,
ve 22:00 hod vyhlášení výsledků a potom s bohem rozume - začíná párty. Hrají Černí šviháci
(sejdou-li se) a mnoho dalších Kadleček a Šneci umělců. Čas neomezen. V neděli výlet na
kolech nebo jinak, bar bude uzavřen!!!
PŘIHLÁŠKY: na email kolanda@seznam.cz nebo v loděnici KVS na nástěnce nebo
telefonicky 603297301 POZOR !!! Akce se koná na území KRKAPARKU jako soukromý
výlet, všichni účastníci jsou povinni respektovat návštěvní řád.Výsledky

„MEMORIÁLU DIVOKÝHO“ v Krkonoších.

28.Ročník, 2. ŘÍJNA 2010, Černý důl – Obří bouda -Snezka
1.Tomáš Martínek Mart´as
2. Petr Koudy Koudelka
3.Jirka Suchý Sucháč
4.Jan Andrlík Andy
5.Karel Machač Olín
6.Mojža
7.Tadeáš MachTed
8.Vítek Anakonda
9.Čučka Novotňák
10.Tonda Mráz Meloun
11.Káča Pínka Machačová
12.Dejv Buchta Polák BMW
13.Hóťa
14.Braňo Šrámek Franc
15.Libor Dvořák Liboj
16.Pája Richter
17.Tomáš Karas Karásek
18.Honza Kolanda Tule
19.Honza Machač Olín
20.Lucka Zrnová
do Prahy! Byla i na Sněžce.
21.Martin Kolanda Čaj
22.Miloš Chudomel Brácha
23.Petr Vlasák Bahno
24.Tomáš Ježek Ježour
25.Radek Lošták Bimbo ml.
26. Lošták Bimbo st.
27.Vlastík Palata Palat´ák
28.Pája Kusovský
29.Honza Bednář Bednítko
30.Honza Palata
31.Jan Hrnčařík Hrnda
32.Pepa Dufek Dufíno

1:28,58
1:29,45
1:31,33
1:32,49

1.místo na kole z Prahy
2.místo na kole z Prahy
3.místo na kole z Prahy

1:33,58
1:34,36
1:34:54
1:37,04
4.místo na kole z Prahy
1:37:43
1:38,12
1:38,34
1.místo ženy
1:38,58
1:40,59
1:42,38
1:45,00
1:45,49
5.místo na kole z Prahy
1:47,44
6.místo na kole z Prahy
1:48,25
1:49,01
1:49,49
2.žena 1.místo na kole z Prahy i
NEJVŠESTRANĚJŠÍ ZÁVODNICE
1:50,22
1:50,58
1:51,45
1:52,19
1:53,48
1:54,19
1:57,44
1:55,27
1:56,07
1:57:44
2:00,34
8.místo na kole z Prahy
2:01,14
9.místo na kole z Prahy

33.Dan Šmíd Stára
34.Standa Rajnyš
35.Sandra Kazíková Sádra
36.Štěpán Jiras Bobosil
37.Alena Dufková Pamela
38.Petr Paldus Paldusák
39.Jarda Neumann Ňůmen
40.Honza Klimeš Pekař
41.Zuzka Fehrová
42.Filip Kadlec Kadleček
43.Štěpánka Slavíková
44.Venca Vatěra
45.Elina
46.Pavel Mráz Stoupa
47.Helča Chudomelová
48.Helča Tučková
49.Jiři Matuška

2:01,41
2:02,38
2:04,16
2:06,30
2:06,39
2:07,57
2:08,25
2:09,15
2:12,46
2:14,29
2:15,47
2:19,39
2:19,59
2:24,24
2:40,04
2:50,00
2:58,03

3.žena
4.žena

5.žena
6.žena

10.místo na kole z Prahy
8.žena
9.žena

Divokej
Na kole z Prahy vyrazilo několik skupinek a jednotlivců v různých časech. Jako předvoj vyjel
Andy
s Koudem již ve čtvrtek na bajcích a snažili se jet hlavně terénem mimo silnice.Největší balík
startoval na silničkách od Macdonalda s Černého mostu v počtu 8lidi. Sólo jízdu jel na bajku
taky Hrnda ,kterého jsem nabíral až ve Vrchlábu, kde mu tak říkajíc“ trošku došlo“.
Na počasí jsme měli opět děsnou kliku .
Ve středu se na hřebenech Krkonoš přehnala sněhová vánice a zanechala vrcholky hor bílé
,ale do soboty vše zase roztálo a jen na Sněžce zůstalo pár cenťáků sněhu.Na kolech měli
všichni borci luxusni počasí a všichni dojeli vpořádku až na Svornost. V sobotu na startu v
Černém dole v 11h bylo sluníčko a teplota asi 12 stupňů .Na hřebenech se malinko ochladilo
,ale slunce nás provázelo caž do večera .Po proběhnutí cílem šlo ještě asi 12borcu na Sněžku
.Gratulujeme. V tak luxusnim počasí to byla vskutku pohodička, ale to si řeklo dalších pár
stovek touristů z Čech, Polska a Německa... byl ty docela masakr prodrat se davem pro
razitko z postovny:-)
Na Luční nás v přízemí čekala sauna a teplá sprcha. Většina borců se přemístila na bufáč na
Rozcesti kde proběhlo pár panáčků a pif a šampíček. Pak se pokračovalo přes Lyžařskou až
na Svornost.
Vyhlašení proběhlo již v půl desátý a mělo netradiční průběh.
Proběhla hymna Divokej a hned po ní nám 2x po sobě omdlela Bobosilova Káča.
Prej jestli není těhotná... , ale v mistnosti byl vydejchanej vzduch a hymna ji asi dojala...
Vyhlašování šlo sqele akorát se všichni ptali kde je pohár pro vitěze Mar´tase a víťezku
Káču?

Byl schovanej v bazénku před chalupou kam všichni vyšli a sledovali nešťastného Marťase jak
nahej skáče do ledové vody a naslepo bez brejlí pátrá a vytahuje z něj šampáňa a poháry
.Nám všem byla zima jen jsme sena něj koukali .
Byla to docela sranda a myslim , že by se to mohlo stát tradicí :-)
Následná zábava měla poklidný rozjezd a Brácha Miloš s Kadlečkem a Bobosilem a Pekařem
se rozjeli až po pár doušcích Šampáňa. .Stejně jako loni probíhalo koupaní skoro každou
hodinu ve venkovním bazéně o teplotě asi 5 stupnu. Péče boudy Svornost opět neměla chybu
a Sumeček alias Lopré se svým personálem zaslouží nejvyšší ocenění. Zavírací hodina je
neznámý pojem, čehož využilo několik účastníků v čele s mladým Pekařem ,který zavíral při
snídani o pul deváté.
Neděle byla mlhavá a tak část lidí odjela hned dopoledne , část se šla projit nebo vyklusat
nebo na kolo. Jediná statečná Lucka jela na kole i z5 do Prahy.
Tak to je vse ...taaaadddyyydddaaadddaaaa
Mějte se trénujte a zase za rok na Svornosti

Zapsal Tule

