
Internetová 
stránka: 
 

WWW.VOLNY.CZ/ROHACI. Zde budou i výsledky ze závodu. 

Přenosová 
práva: 

             Hop  

                    Tv VIDEO. 
Historky a 
kuriozity: 

K nepříjemnému zabloudění došlo v loňském ročníku. Když naše pořadatelské 
auto jelo do cíle, na silnici ke Smečnu si to šněrovaly dětské postavičky s kufry 
a proplétaly se mezi osobními auty a kamióny. Nezbylo než pustit oba blinkry 
a chránit malé závodníky když ne vlastním tělem, tedy alespoň vlastním vozem. 
To také byla poslední kapka, kterou přetekl pověstný pohár. Letošní ročník 
proběhne už na nové trase. Zabloudit na ní lze také, ale dá to už daleko větší 
práci. 
 

Náměty k 
diskusi: 

Běh Járy Cimrmana patří především Vám – kufroběžcům. Proto i na základě 
některých minulých rozhovorů s Vámi chci letos rozpoutat diskusi k některým 
pravidlům závodu. Na start si tedy vezměte tužku a pouvažujte o odpovědi na 
otázky: Máme do budoucna snížit povinnou zátěž, případně se snížit k jejímu 
kontrolování ? Máme povolit nebo naopak striktně zakázat různé batůžky na 
záda ? Nebo vše ponechat jako dosud na libovůli závodníků ? Máte nějaký 
další nápad na zlepšení ? Anketní lístky budou k dispozici v cíli závodu. 
 

Zvláštní 
poděkování: 

Členům turistického oddílu TOM 2713 Roháči a KOPRU, oddílu Mlha a členu 
skupiny The Teplo – Beatles Revival za pomoc, všem sdělovacím prostředkům 
za propagaci.  
 

Informace: Podává pořadatel Pavel Hop Kratina, Sportovců 3035, 272 04 Kladno 4,  
telefon  312263842, mobilní telefon !POZOR ZMĚNA! 724164258, 
http://www.volny.cz/rohaci, e-mail pavelhop@volny.cz nebo  
pavel.kratina@csa.cz. Pište, volejte, mailujte o propozice !  

            Superlativy závodu 
 

Nejmladší běžec: Jakub Slovák 328 dnů v 11. ročníku 
Nejmladší běžkyně: Daniela Alscherová 244 dnů v 11. ročníku 
Nejmladší účastník: Kníže Vojtěch 53 dní v 11. ročníku 
Nejstarší účastník: Rudolf Stubiger 60 let 331 dnů v 12. ročníku  
Nejstarší účastnice: Květa Lansdorfová 68 let 107 dnů v 8. ročníku 
Nejvyšší počet účastníků: 98 v 7. ročníku 
Nejnižší počet účastníků: 10 v 1. a 2. ročníku 
Rekord venkovanů 5,5 km: Zdeněk Kučera 25:32 v 11. ročníku 
Rekord venkovanek 5,5 km: Alice Procházková 30:13 v 10. ročníku 
Rekord venkovanů 3,3 km: Martin Utíkal 15:47 v 10. ročníku 
Rekord venkovanek 3,3 km: Katka Procházková 15:00v 10.ročníku-absolutní rekord krátké trasy ! 
Nejvzdálenější účastníci: Jan, Jan a Michael Soyka, Zürich, S C H W E I Z 
Nejčastější účastník: P. Varga a J. Pospíšil desetkrát 
Nejčastější účastnice: Petra Vostatková – Vargová všech 11 ročníků 
Nejvíce rodinných účastníků: Anna, Blanka, Daniel, Josef, Vlasta,Ťapka a myšák Alfonz Řenčovi a  

Jiří,Tomáš,Vojtěch,Katka,Lenka a slepice Zora Koulovi v 10. ročníku 
 

MOŽNÁ  BUDE  I  TROCHA  ŠVANDY ! 
PŘIJDTE  I  VY ! 

 Přijďte najít svůj Liptákov !  
 

 
Letos si vem ostrou tužku 
Do kufru či do batůžku. 
Promysli si správné věty 
- odpovědi do ankety ! 

 
 

V  neděli 24. října 2004 v 15 hodin startuje  13. ročník  
 

tradičního  mezinárodního  kufroběžeckého závodu 
 
 
 
 
 

 
Naše hostesky na startu loňského ročníku 

 



 
 

Start: V neděli 24. října 2004  v 15 hodin na rozcestí Na Cimrmanském      v Kladně - 
Rozdělově. 
 

Spojení: Městským autobusem číslo 6 nebo z Prahy autobusem Českého národního 
expresu na konečnou Rozdělov a dále pěšky nebo za vozem 200 metrů za podnik 
Energie. Budeme se tam vyskytovat mezi 14. a 15. hodinou. 
 

Cíl: Zapmenutá a znovuobjevená železniční stanice v Liptákově. 
 

Trasy: Dlouhá trasa o délce 5,6 km se nemění.Letos ale dochází ke změně kratší trasy, 
která povede po žluté turistické značce na rozcestí Na rovinách a pak lesní 
cestou do cíle. Délka trasy se příliš nezmění, ale sníží se možnost bloudění. 
Batolata opět běží k chalupě a zpátky. 
 

Podmínky: Závod je připomenutím myšlenek Járy Cimrmana. Na rozdíl  
od Coubertenova hesla "Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se" Cimrman jak 
známo propagoval myšlenku "Aby to bylo jako ze života." Doslova říkal: 
"Bude-li vás honit policajt nebo budete-li spěchat na vlak, také se nepřezujete 
do cviček a nepřevléknete do trenýrek s lampasy." S oblibou pak pořádal 
závody venkovské mládeže s kufry a v zimnících. Proto také     v našem závodě 
je zakázán sportovní oděv a obuv. Podmínkou jsou delší zimní kabáty a kufr, 
čím starobylejší, tím lepší. Minimální zátěž  je stanovena podle kategorií na 1-
10 kg. Tratě budou označeny latexovými šipkami,      v případě sněžení šipkami 
vyrytými ve sněhu. Podle zásady ,,Aby to bylo jako ze života" nebude na cestách 
omezena doprava, je tedy třeba vyvarovat se srážek s dopravními prostředky a 
lesní zvěří.  U mládežnických kategorií na kratší trase budou v místě křížení 
silnic pořadatelé a závodníky řítící se pod zpěněné koně mrskané slepým kočím 
zastaví.  
 

Občerstvení: V cíli čaj a nápoje chlazené sněhem ( pokud napadne).  
 

Časový plán:: 14 00 začínáme se scházet 
15.00 batolata na to tata startují  
15.10 vyhlášení vítězů kategorie venkovských batolat  
15.20 slavnostní proslov a vypuštění zbylých tras 
16.45 slavnostní doslov, banket, víno (spíše čaj), ženy (naše   
          půvabné hostesky), zpěv (lesních ptáků a možná i pana  
          průvodčího, se kterým pojedeme do Kladna) 
 

Kategorie: Název věk trať zátěž 
 Venkovská batolata 0-5 let 0,2 km 1/0,5 kg  
 Venkovská mládež 6-11 let 3,3 km 2/1 kg 
 Venkovští dospívající 12-14 let 3,3 km 5/3 kg 
 Venkovští jinoši    a jinožky      15-17 let        5,6 km      7/5 kg 
 Dospělí venkované 18-39 let 5,6 km    10/7 kg 
 Rada starších 40-99 let 5,6 km    10/7 kg 
 Běžci ze záhrobí 100 a více let 5,6 km    10/7 kg 

  Číslo před lomítkem u zátěže se týká hochů, mužů a starců, druhé číslo dívek, 
žen a stařen. Chudými venkovany rozumnějte zvláště hubené  a otrhané 
závodníky všech kategorií. Závodníci do 6 let s jakýmkoliv kufříkem běží 
symbolickou trasu k chalupě a zpátky. Je vyhlášena také kategorie venkovských 
psů a drobného domácího zvířectva. Kufr se zátěží si musí závodníci přinést 
z domova. Batoh místo kufru není výslovně zakázán, ale ani výslovně povolen. 
Proběhne i soutěž kufroběžců - kuřáků Zlatý špaček (nezaměňovat se Zlatým 
slavíkem ! ). Podmínkou je kouřit po většinu trasy  vonný doutník nebo dýmku. 
Cigarety nebyly v době Járy Cimrmana rozšířeny a nejsou  tedy povoleny. 
 

Doprava zpět: Vlakem ze stanice Liptákov. Příjezd do Kladna či Rakovníka  okolo 17. hodiny. 
 

Startovné: Jako loni činí  startovné na 30,- Kč. Chudí závodníci  mohou startovat v 
kategorii chudých venkovanů a venkovanek zdarma. 
  

Cimrmanova 
sociální síť: 

Spočívá v rodinných slevách a řadí náš závod do kategorie profesionálních. 
První účastník rodiny platí 30,- Kč, druhý 20,- Kč, třetí 10,- Kč, čtvrtý běží 
zdarma, pátý dostává za svůj start 10,- Kč a tak dále. Sleva platí pouze pro 
rodiny v přímém pokolení (dědeček – matka – dcera a podobně). Za rodinu 
může běžet nejvýše jedno zvíře. 
  

Technická 
poznámka: 

Pokud se nezměnilo Vaše bydliště a datum narození, hlašte při prezentaci jen 
JL (Jako Loni). Nahlašte nám ale případnou změnu jména či pohlaví pro 
statistiku nejčastějších účastníků. Letos poprvé můžete udat i mailovou adresu 
(přestože Cimrmanovo bádání v této oblasti nebylo dosud zcela objasněno). 
 

Výsledky: Budou zaslány na udanou adresu. Výsledky dostane každý závodník příslušného 
ročníku. Zároveň dostane aspoň 15 dnů předem propozice na příští a přespříští 
ročník. Pokud udáte mailovou adresu, dostanete výsledky a propozice mailem, 
což je jednodušší, rychlejší a levnější. Pokud bude dost takovýchto závodníků, 
budeme zvažovat případné snížení startovného. 
 

Ceny: Opět hodnotné. Hlavní cena - putovní Cimrmanův kufr – přechází do vlastnictví 
toho, kdo třikrát celkem (ale ne ve třech letech za sebou) či pětkrát  po sobě 
zvítězí.  
 

Tiskový orgán:  
  

Česká tisková kancelář, časopis Horác, Kladenský deník,  Mladá fronta dnes. 
  

Orgán pro šíření 
éterem: 
 

Český rozhlas 1 Radiožurnál, Rádio Kiss, Rádio Relax. 

 


