
Přátelé, kamarádi, "společenští" i jiní běžci !

Příští pondělí bude Štědrý den a já bych Vás rád pozval na:

Tradiční výběh do lesů "Za zlatým prasátkem"

Byl bych rád, abyste odhodili "předvánoční paniku", obavy o svoji výkonnost, soutěživost a 
šli si s ostatními lehce zaklusat, připít si svařákem a popřát si hezké Vánoce. 

Start bude …

tradičně 24.12. v 10:00 
u železničního viaduktu přes Nežárku (roh ulic U Tratě a Družstevní)



Pár informací před touto "sváteční" událostí:
1. Trasa ...

 bude stejná jako loni https://connect.garmin.com/modern/activity/2396182422 (tj. cca těch 11,5km - https://mapy.cz/s/3gveq, ale jsou
i místa kudy to lze individuálně ke svařáku zkrátit - 8,5km - https://mapy.cz/s/3gvip)

 je neznačená a proto se mě držte (nebo sami sebe za hlavu) abyste zcela nezbloudili
 je hodně "lesněpolní" a tudíž "prasácká" (= vemte si zablácené krosovky !) a méně se běží přes velké silnice

2. Pravidla ...
 nejsou žádná, každý si může běžet jak chce, kudy chce a s kým chce. ALE je zvykem: 
 ráno pokud možno vynechat snídani a běžet nalačno, abyste viděli to "zlaté" prasátko – FAKT TO ZKUSTE !!!
 držet tempo s hlavní skupinou (i když jste rychlí)
 tvářit se příjemně (v rámci možností), konverzovat a způsobovat vánoční náladu
 žádné stravné (nedejbože startovné) se neplatí – je to dárek - bude totiž štědrý den

 3. Parkování ...je sice možné v okolí startu, ale moc míst tam není a místní nejsou zvyklí na davy – Hradečáci raději
doběhněte

4. Po doběhu ...
 kousek před cílem v Radouňce (stejně jako loni - u Hrubých), bude připraven vánoční přípitek a drobné občerstvení
 jestli někdo máte nějaké přebytky cukroví k nabídnutí, tak přineste na start (převezeme a nabídneme)

5. Náhradní oblečení ...
 si můžete přinést na start a my vám ho vezmeme na místo "občerstvování", abyste tam nemrzli (oheň prý bude) a

mohli s námi postát a pokecat trochu déle

6. Příprava ...
 je jednoduchá: ráno pokud možno vynechat snídani a běžet nalačno - jednak si otestujete jak vaše tělo umí

pracovat se zásobami glykogenu (kecám ;-) ), ale hlavně potom, co nalačno doběhnete a dáte si ten svařáček, tak

https://mapy.cz/s/3gvip
https://mapy.cz/s/3gveq
https://connect.garmin.com/modern/activity/2396182422


UVIDÍTE všude okolo sebe ZLATÉ PRASÁTKO.
7. + Pár fotek z minulých výběhů …

Váš strejda Kulič
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