Datum: Neděle 28. 10. 2018
Spontánní nesoutěžní štafeta v délce 100 km. 10 etap + jedno Velké Finále:
START v 6:00h, Praha, Václavské náměstí, sv. Václav; společné foto s Václavem a Národním
muzeem v 5:55h; doprovodný BUS - info níže;


Etapa 1, START v 6:00h, Václavské náměstí, sv. Václav - národní památník Vítkov; 9,7 km;



Etapa 2, cca 7:00h, Národní památník Vítkov - Běchovice; 13,5 km;



Etapa 3, cca 8:15h, Běchovice, sad Běžců - Úvaly; 9,6 km;



Etapa 4, cca 9:15h, Úvaly, náměstí Arnošta z Pardubic - Vykáň; 9,9 km;



Etapa 5, cca 10:15h, Vykáň, centrum - Kersko; 9,6 km;



Etapa 6, cca 11:15h, Kersko, Hrabalova hájenka - Pečky; 12,1 km;



Etapa 7, cca 12:25h, Pečky, Masarykovo nám. - Poděbrady, Jiřího nám.; 10,5 km;



Etapa 8, cca 13:25h, Poděbrady, Jiřího nám. - Libice n. Cidlinou; 7,3 km;



Etapa 9, cca 14:15h, Libice n. Cidlinou, památník u obecního úřadu - Veltruby; 8.1 km;



Etapa 10, cca 15:10h, Veltruby, památník světové vojny - Kolín, památník TGM u
gymnázia; 8,3 km;



Etapa 11, VELKÉ FINÁLE, cca 16:00h, Kolín, památník TGM u gymnázia - Kolín, Karlovo
náměstí; 1,1 km;

CÍL: Kolín, Karlovo náměstí, cca 16:15h
Následně se můžete zúčastnit bohatého programu na Karlově náměstí, který začíná v 16:30 hod
českou státní hymnou.
Podrobná mapa trasy na www.kolinska14.cz
Navigace hlídky na trase bude zajištěna cyklodoprovodem (stezky a lesní cesty), autodoprovodem,
motorkou, Policií ČR a Městskou policií Úvaly a Kolín;
Principy poselství: 100 km je rozděleno do 11 etap. Každou etapu (viz výše) obsadí jedna etapová
hlídka. Po proběhnutí etapy finišující hlídka předá štafetový kolík s pentlemi hlídce pro další etapu.
Na vybraných místech společně položíme květinu k památníkům světových válek a vzdáme Hold
padlým bojovníkům.
Všichni účastníci mohou dle svých sil a chuti běžet na trase, či jet v doprovodném autobusu a po
vydechnutí se opět připojit na kterékoliv jiné etapě, včetně té poslední, Velkého finále. Na trase se
budou ke spontánní štafetě spontánně připojovat jednotlivé obce a města, když jejich zástupci
připojí pentli své obce na štafetový kolík. Pentlemi ověšený štafetový kolík přinese zástupce
nejmladší generace ve Velkém finále na Karlovo náměstí v Kolíně.

Prezence: Pokud nevyužijete doprovodný BUS, individuálně cca 10 min před plánovaným startem
jednotlivých etap–viz výše. V případě komplikací kontaktujte prosím 731601508 nebo 731602698
Podpora, šatny, WC: Doprovodný BUS - pojízdná šatna pro možnost převlečení, občerstvení
a WC bude k dispozici na celé délce trasy v cca 15ti minutovém předstihu na etapových místech –
viz výše;
BUS startuje v Kolíně, Pražská u hotelu Theresia, 4:30h - Český Brod, čerpací stanice PAPoil
Palackého, 4:50 – Úvaly, čerpací stanice Benzina u Pennymarketu, 5:05h – dojezd Václavské
náměstí cca 5:35h a vrací se v ose štafety do Kolína.
Servis pro členy etapové hlídky:
občerstvení v BUSu
pamětní startovní číslo – personifikováno pro předem přihlášené;
pamětní medaile s pentlí;
pamětní štafetové triko Vzdáváme HOLD!;
foto a videozáznam celé akce a Společný zážitek;
Výsledky: Spontánní štafeta „Vzdáváme HOLD!“ nebude mít ani vítěze, ani poražené. Bude mít
mnoho hrdinů, kteří svou účastí významně pomohou společnému příběhu.
Počasí: Štafetové poselství se uskuteční za každého počasí. Stejně jako naši předci bojovali za
republiku bez ohledu na přízeň počasí, ani my nemůžeme mít jiný argument! Eventuální nevlídné
počasí jen umocní náš společný zážitek.
INFO: Mobil 731601508 nebo 731602698 e-mail kolinska14@seznam.cz
Těšíme se na Vás!
Ing. Leoš Bešťák a spol.
Upozornění: Štafeta se koná ve zvláštním režimu užívání dotčených pozemních komunikací, který zajišťuje pořadatel.
Nejrizikovější místa budou organizačně zajištěna. Přesto je každý účastník povinen dodržovat pravidla silničního
provozu a brát ohled na bezpečnost svou i všech ostatních, kteří užívají komunikaci v trase štafety. Každý se štafety
účastní na vlastní nebezpečí, jeho zdravotní stav a fyzická připravenost odpovídá náročnosti této události. Pořadatel
nenese odpovědnost za případná zranění či škody vzniklé na majetku, které souvisí s návštěvou nebo účastí na
události.
Přihlášením do štafety, každý účastník dává spolku Kolínská14 v souladu s platnými zákony souhlas s použitím svých
osobních údajů uvedených v registračním formuláři, fotografií, videozáznamů a audiozáznamů pro marketingové účely
pořadatele. Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu k účelům výše
uvedeným zpracovávány partnery spolku Kolínská14. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to elektronickou či
písemnou formou na adresu sídla pořadatele.
Změna programu vyhrazena.

