
 

Pánové Pavel Raclavský, Zdeněk Rak, Zdeněk Lysák, Miroslav Škubal jako otcové zakladatelé 

pod dohledem Oty Kaděrky se smluvili, že nenechají zhynout myšlenku, která je provázela jejich 

sportovním životem a opět zvolají 

DO SEDEL 

Aby nedošlo k mýlce, tak se jedná o sportovně kulturní akci bez jakýchkoliv výkonnostních cílů 

či dokonce výsledkových met. 

Sraz je v Šumperku u Hotelu Grand v tradičním čase tedy s odjezdem v 11:00 hod 

 v sobotu 22.června 2019 

Trasa je také tradiční tedy hotel Grand, Bratrušov,Hanušovice, Jindřichov,Branná, Ramzová, 

Jeseník obchvatem, Červenohorské sedlo 

Jelikož ne všichni disponují standardní výkonností tak jsou různá nástupní a přípojná místa. 

I. Skupina VŽDY ODVÁŽNÍ – HOTEL Grand Šumperk – nikdo na elektrokole 

II. Skupina ODVÁŽNÍ – Benzinka Hanušovice – nikdo na elektrokole cca 12:00 hodin 

III. Skupina NEBOJÁCNÍ – Ramzová parkoviště – první s elektrokoly cca 12:45 

IV. Skupina VRCHAŘI – Benzinka na výjezdu z města – cca 13:30 hodin na čemkoliv, kde 

se ještě točí nohama 

Cílem je mít z celé akce radost , takže kdo by snad měl tendenci závodit, tak Ti jedou v 8:00 a 

v 11:00 se připojí po první rundě – myšleno dokončení okruhu 😊. 

Celý podnik je nevýdělečný, ale je potřeba vybrat na cílovou tuš, kterou opět tradičně zajistí 

hudební sdružení 

HOLÁTKA 

Večerní představení ŠAVLEMEČEKAKÁDA opět zajistíme jen obecenstvo  

Organizační část. 

- Vše po dojezdu se odehraje na „Hotelu“, pokud máte zájem o nocleh, protože HOLÁTKA 

nebudou hrát jen „tuš“ tak telefon je 723 505 288 a email hr.marty@seznam.cz 

- Opravdu se nejedná o závod, takže vše na pohodu.  

- Cílem je se sejít okolo 17:00 na Sedle. 

- Pokud není zcela něco jasné, tak telefon na mne je 731 577 952 

- Šiřte pokoutně, aby někdo snad neměl pocit, že by se jízda na kole měla někde – hlásit. 

😊 

Za všechny cyklisty, lyžaře a sebe se na Vás těší  

       Oťas „Crazy“ a taky Kaděrka 


