11. ročník TURNÉ PĚTI HOSPOD, 17. 10. 2015
Po vzoru staré dámy startujeme poprvé v historii mimo území Nové Paky! Tradicí je minimálně jedna nová
hospoda zařazená do itineráře – letos si svou premiéru odbudou hned dvě. Jedna z nich nám dokonce
nabídne novinku – posilňující snídani před startem. Samozřejmostí vyjížďky je pojízdný soundsystém
krmený osmi buřty. Každý účastník navíc podpoří dobrou věc. No nedejte si to!
Program & trasa:
Sraz účastníků proběhne v sobotu 17. 10. v 10:00 v restauraci U Sousedů ve Staré Pace. Kdo by nevěděl, kde ji
hledat, tak je to první restaurační zařízení na příjezdu z N. Paky po levé straně (na rovince ke kostelu). Tento
nováček vstoupí do TPH ve velkém stylu – nabídne nám snídani za lidové ceny (2ks domácího štrúdlu 18 Kč,
míchaná vajíčka + chléb 30 Kč, párek + chléb + hořčice 35 Kč, dále čaj, káva, espreso, kofola, pivo, rum...). Pro
nedočkavé a ty, co si budou chtít vychutnat vydatnou snídani, bude otevřeno už od 9.30! Zhruba kolem 10:30–
10:45 vyrazíme na packý sídlák, jehož podsvětí vládne Waldemar zvaný Válec (3,5. km). Však uvidíte – v klubovně
Bratrstva kočičí pracky to bude další nezapomenutelná premiéra TPH. Druhá etapa bude nahrávat sjezdařům a
technickým riderům. Pošleme to totiž dolů proti směru packého MTB maratonu přes Stav do Lužan, kde se stavíme
v námi oblíbeném Septiku (12,5. km) a spláchneme všechny starosti do hajzlu. Terén nekončí – naopak – po trati
bělohradského maratonu si to lesíkem proklestíme do Hřídelce a odtud přes Lány do další klasiky – Javorského
mlýna (23,5. km). Zdejší špičková kuchyně po nejdelší etapě přijde určitě vhod! Potom nám už bude v cestě stát
jen královské stoupání na Passo Přibyslavo, odkud se ladnými pohyby přesuneme do Novopackých sklepů (30,5.
km). Zde oslavíme zdolání zřejmě nejbajkovější trasy v historii TPH!

Pamětní medaile – celkem je připraveno 30 medailí a 40 placek z chráněné dílny sdružení Sportem proti bariérám
Doporučené vybavení:
MTB nebo trekingové kolo, helma
Citát letošního (11.) ročníku:
Cyklistika je každodenním procvičováním základní svobody
– svobody pohybu. (Tom Bowden)
Startovné:
Každý, kdo se vyjížďky zúčastní, nechť si prosím zakoupí medaili v hodnotě 40 Kč či placku za 30 Kč (nebo klíďo
oboje). Vybrané peníze budou tradičně předány sdružení „Sportem proti bariérám“.

