
2. Memoriál Alexeje Petroviče Maresjeva 

 
20. 5. 1916 – 19. 5. 2001 

 
k uctění 11. výročí smrti světoznámého válečného letce a sovětského hrdiny 

a se vzpomínkou na našeho kamaráda Bábíka 
 

pořádá KLádin a jeho věrní (sou)druzi: 

8. závod Pražské MTBO Ligy 
 

datum: čtvrtek 24. 5. 2011 
místo: Sauna – klubovna USK 
GPS: 50.06286N, 14.34840E nebo N 50° 3.7715', E 14° 20.9041' 

 
 
parkování je cca 200 m od klubovny, takže doporučuji přijet Kolmo, či Vlakem 
 
!!! cesta od parkingu koliduje s odjezdem ze startu na první kontrolu a je to tam 
úzké, buďte proto opatrní, nebo přijíždějte na kole ze sevorovýchodu !!! 

http://www.mapy.cz/
http://www.mapy.cz/


prezentace, start: od 16:30 
terén: větší i menší kopce, mrtě pěšinek a singláčů, občas asfalt, část ve vilové 
zástavbě 
mapa: Meresjevova 11. sauna 1:11000, E5 
trat:  cca 13 km pevné pořadí kontrol, výrazně kratší než loni, tak 45 min. 
 všichni, kteří jste loni objeli zkrácenou variantu se můžete těšit na zcela nový 
zážitek, ale konec konců to i Vy, co jste zdolali celý závod 
 
 jedna kontrola bude u Motolského krematoria, kde proběhla před 11 lety 
tryzna za AM a předloni v listopadu zde bylo poslední rozloučení s Bábíkem. Tato 
bude pietně upravena. Kdo bude chtít, může zde minutou ticha uctít oba velké muže. 
 
upozornění: skrze závodní prostor vede několik extrémně frekventovaných silnic, 
které budou zakázané, na mapě vyznačeno zmijí. I tak dávejte velký pozor jak 
v lese (pejskaři, maminky s kočárkem, bezdomovci s divokými psy, psi 
s divokýma bezdomovcema) tak ve městě, kde se budete pohybovat za plného 
provozu!!! Trať také kříží železnici, která zakázaná není, ale přesto doporučuji 
využívat nadjezdy a podjezdy, kterých je dostatek. Časy pohybů vlaku jsou každou 
hodinu a zhruba 12. minutu směrem z centra a 25. minutu směrem do centra (platí 
pro stanici Stodůlky). Vlaky také můžete využít pro dopravu na/ze závodu 
 
dále je zákaz vstupu na oseté pole (žlutá s tečkami) a do Krematoria (bude 
vyšrafováno) a také na všechny „priváty“ (olivově zelená). Naopak jízda po tmavě 
žluté (louka) bude tolerována (na vlastní nebezpečí). Všude jinde se může klasicky 
s kolem na rameni. 
 
ražení: kleštičky + pastelky, lampióny 
kontroly budou vybaveny reflexními prvky a na svých místech do pozdních 
večerních, či brzkých ranních hodin (či dokud je někdo neukradne), takže pro 
skutečné Opravdové člověky to bude příležitost si to střihnout jako noční, 
nakonec i Maresjev se plazil dnem i nocí… takže čelofky, blikačky a další 
vybavení pro pohyb za tmy sebou 
(bude se vám hodit i pro cestu domů z následné afterparty) 
 
toaleta, mytí: v centru, když bude zájem, dojde i na sauničku 
občerstvení: pivo, párek (do pozdních večerních či brzkých ranních hodin) 
přihlášky: na webu http://www.mtboliga.cz do středy 23. 5. poté SMS 607270452 
startovné:  
 
a pro neznalé Příběhu opravdového člověka je tu odkaz: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexej_Petrovič_Maresjev 
a doporučuji také shlédnout: 
Díl 1 - film AM http://www.youtube.com/v/oiw7wLueOps?fs=1&hl=cs_CZ 
Díl 2 - přelet AM http://www.youtube.com/v/YrhMsLYKDuI?fs=1&hl=cs_CZ 
Díl 3 - tryzna AM http://www.youtube.com/v/HiGUFeDxYM8?fs=1&hl=cs_CZ 
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