
..."Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá 
aby byl sám se sebou spokojenej, jako většina ostatních. Aby se usadil. Aby dělal jen to, co se má 

a říkal co se od něj čeká, já prostě nemůžu zůstat na jednom místě, nemůžu, opravdu, fakt..."

Volám Tě: "Ty příteli, kdo na svých starých, ale hrdých prsou máš ještě bolavé stopy vysokých kopřiv
skryjských luhů a strání a na holeních staré jizvy..." vzchop se a přijeď. Přece ještě máš to nutkání? 

Navzdory faktu, že se šeptandou množí zprávy, 
že se Šéf rozhodl ještě dožít stého závodu, 

bylo by slušné přijít i na závod 90!

Není důvod se vymlouvat na vnuky, posílat usmolené zdravotní zprávy, pracně přesouvat vlastní delegace,
vyčítavě manipulovat s timemanagery, rušit léčbu a lázeňské pobyty. Tady Vám nepomohou primitivní

výmluvy na službu, příslužbu, výslužbu, pohřeb tchýně, vnuččin porod atd. 
Přijďte zvýšit svou účastí správný věkový průměr. Škadok Vás chce v lese! Podíváte-li se na průbežné 

tabulky www.skadok.org a najdete li se v dolních patrech pořadí, musí Vám to řádně hnout závodnickou
žlučí. Přece nechcete, aby Vám předešlá  generace něco vyčítala!!! Přijďte ukázat o mnoho mladším, 

že ještě umíte. Organizátoři již 90. jubilejního závodu udělali vše proto, aby jste se mohli přijít blízko
Prahy u Těptína 3. října 2015 za dobrého počasí projít lesem a trase vnutit svou vůli, pobesedovat 

se starými, ale i novými přáteli a nakonec se všemi posedět v hospodě a předat si skvělé zážitky. 

Tratě jsou Vám šity na míru: v členitém, roztomilém terénu, plném drobných topografických tvarů 
a předmětů, lišáckých skrývaček, úsměvných překvapení a rozumné délky postupů, uplatníte své draze

získané zkušenosti z předešlých závodů... není mnoho příležitostí letošního podzimu, jak vyniknout.

Kromě slzy vyvolávající darované upomínky na 90. závod samotný, zde bude ke koupi cenná publikace,
almanach, mapující posledních devět i pár ještě starších závodů, po kterém Vaše knihovna volá 

a který prostě nemůžete nemít. Nabízíme Vám jedinečnou možnost, jak proložit zažité pseudozábavy, 
all enclusive exotiku, prostou cestou do přírody... 

Vzpomeňte jak jsme přibíhali na nádraží s kletry, spolkněte prášky a pojeďte...

Vzhůru - dolů!
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