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PATNÁCT LET ULTIMY
10.-12.10.2014
Zadov, Chata Cihelny

Vážení přátelé,

rok se s rokem sešel a koloběžková sezona 2014 se opět chýlí ke konci. V sezoně
loňské jsme nachystali na podzim etapový závod Tour de Šumava, po stopách
prvního ročníku Tour de France. V tradici hodláme pokračovat i letos a v
sezonách dalších, neboť každá koloběžková sezona si jistě zaslouží slavnostní
zakončení.
Zveme tedy všechny koloběžkáře dobré vůle na osvědčenou haciendu na
Šumavu, na dvě říjnové noci a dva dny, abychom společně zavzpomínali, co
krásného nám uplynulý rok dal a co zlého si odnesl, abychom se naposledy v
roce společně projeli po šumavských hájích a luzích a večer si pustili nějakou
pěknou písničku.
Loni jsme akci pojali jako oslavu pokoření Tour de France na koloběžce, letos ji
spojíme s oslavou snad ještě důmyslnější. Patnáct let se totiž sešlo s patnácti lety
a jeden z největších sportovních klubů světa, ULTIMA K.lap TEAM se dne
24.12.2014 dožívá patnáctých narozenin, dostane občanský průkaz a stane se
konečně svéprávným.
Součástí zakončení sezony tedy bude i oslava patnáctin Ultimy. V sobotní
podvečer bude nachystán bohatý rautíček ve žlutočervených barvách, k dispozici
bude samozřejmě veselá hudba, divadelní skeče pana Lišky, sociologická
přednáška PhDr. Methala, půlnoční ohňostroj s hudebním doprovodem ultimátní
hymny, temné sklepení s překvapením a další zažité body programu typu
omnium, keirin apod.
Myslím, že se bude na co těšit. Ostatně my se na tento den těšíme již 15 let.

Kdy?
Kde?

10.-12.10.2014
Zadov, Chata Cihelny, www.chatacihelny.cz

Program?

Pátek večer (případně během soboty) příjezd
dle libosti, večerní lehké nezávazné posezení
při pivu, vínu a nealkoholických nápojích.
Sobota po snídani koloběžkový výlet po
šumavských luzích a hájích, později nějaký
lehčí závod typu časovka do vrchu nebo sjezd z
vrchu. V jednání je rovněž testovačka
sjezdových speciálů MIBO a Gravity a pro
Jelena tedy další možnost zlomit si nějakou
kost.

Cca od 19:00 finální oslava konce sezony a 15
let Ultimy, raut, hudba, ohňostroj, slavnostní
projevy, bedny, omnium apod.

Neděle po snídani výlet dle aktuálního
fyzického a psychického rozpoložení a
odjezd domů.
Za kolik?

Cena je 1000,- Kč a zahrnuje 2x ubytování,
sobotní a nedělní snídani a sobotní raut
bez pití (nicméně lze předpokládat, že
Ultima
pustí
nějaký
ten
sud
samozřejmě). Lze si přiobjednat ještě
páteční večeři za 69,- Kč.
Pokud by chtěl někdo přijet pouze na
jednu noc, má to za 750,- Kč sakumprásk.

Přihlášky? Do konce září na vlasek@e-kolobezka.cz,
se specifikací od kdy do kdy apod. Podle
počtu přihlášených bude nadimenzována
velikost rautu, abychom mohli hodovat až
do kuropění ..

Buďme svorni! Žlutá je barva naše. Nevyzraďme nic, co víme! Mlčenlivost chrání nás.

