Memoriál Alexeje Petroviče Maresjeva

20. 5. 1916 – 19. 5. 2001
k uctění 10. výročí smrti světoznámého válečného letce a sovětského hrdiny,
200 dnů od pohřbu v Krematoriu Motol bajkera a našeho kamaráda Bábíka
a s charitativní náplní ve prospěch bajkerky a naší kamarádky Žáby
pořádá KLádin a jeho věrní (sou)druzi:

6. závod Pražské MTBO Ligy
datum: čtvrtek 26. 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

prezentace, start: od 16:30
terén: větší i menší kopce, mrtě pěšinek a singláčů, občas asfalt, část ve vilové
zástavbě
mapa: Meresjevova 10. sauna něco mezi 1:7500 a 1:10000, E5
tratě: hard Meresjev cca 13 km pevné pořadí kontrol
free Meresjev cca 20 km, skládá se z trati hard a k tomu je vložený free order
jedna kontrola bude u Motolského krematoria, kde proběhla před 10 lety tryzna za
AM a loni 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 extrémě 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 mnohokrát 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 tečkama) a do Krematoria (bude
vyšrafováno) a také na všechny „priváty“ (žlutozelená). Naopak jízda po tmavě žluté
(louka) bude tolerována (na vlastní nebezpečí). Všude jinde se může klasicky
s kolem na rameni.
ražení: kleštičky + pastelky, lampijóny
toaleta, mytí: v centru, když bude zájem, dojde i na sauničku
občerstvení: zařizuje stejný tým jako na Ladronce: pivo, párek…
po závodě bude následovat smuteční pitka s promítáním níže uvedených filmů,
přespání do rána bude možné (vemte spacák), pro některé možná i nevyhnutelné.
přihlášky: na webu http://www.mtboliga.cz do středy 25. 5. poté SMS 607270452
startovné: dobrovolné, výtěžek bude slavnostně předán Žábě a použit na
nákup nové kuchyňské linky, která jí stále chybí, případně na hand-bike,
případně na auto s ručním řízením, případně na něco jiného. Loni na BA
vybralo 1200 lidí 2 635 Kč, doufám že budete štědřejší a tuto částku trumfnete
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
a něco o Žábě pro ty, co jí neznají
http://www.mtbo.cz/view.php?cisloclanku=2010071601
http://www.mtbo.cz/view.php?cisloclanku=2010072301
http://www.mtbo.cz/view.php?cisloclanku=2010091801
http://www.mtbo.cz/view.php?cisloclanku=2010091402

