
Sportovní klub Praga všem jinochům a děvám oznamuje, že konati se bude noční klání o 

 MIKULÁŠŮV KUFR 
na pláni letenské a to v sobotu IV. prasince L.P. MMX. (4.12.2010) 

 

Pro klání toto jsou tři kursy předepsané: 

KURS A4DĚLSKÝ (asi 2 km – pro dítka holátka s podporou odrostlejších, ale i samostatnější a 
velká všeho věku. Linie provázková zrychtována nebude, držeti se cest však doporučeno jest)  

KURS ČERTOVSKÝ (asi 3 ½ km – veškerá holota školou povinná vítána jest)   

KURS MIKULÁŠSKÝ (asi 5 km -  pro chlapy i děvy odvážné, jakož i omladinu zkušenou)  

Každý ať si sám zvolí kurs, který jeho letoře a tělesnému ustrojení nejlépe jest vyhovující.  

Úspěchy veškeré holoty do PRAŽSKÉHO ZIM4ÍHO KLÁ4Í (PZL) zarátány budou.  

Kdo nechceš místo shromáždění minouti, odejeď štolou podzemní, signum „C“ až do stanice  
„VLTAVSKÁ“. Od štol dráhy pekelné jest dlužno elektrickou dráhu jeti (numero 1 neb 25) a tuto 
opustiti když ceduli s nápisem ohavným “SPARTA“ jest zříti.   

Dále již po svých do místa srocení dojíti musíš. Věz, že cesta asi tři sta metrů obnáší. Po ruce pravé 
černý les letenský a po levé zase budovy světlé ohavné míti budeš. Na konci cesty  krčmu dřevěnou, 
„Výletná“ zvanou, užříš.   

Zde se hlas bez prodlení o polovině páté však nejpozději o šesté hodině večerní. O malý obolos podle 
vzezření svého žádán budeš, jsi-li však bohatec, dle vlastního soudu na vydržování a výchovu strašidel 
více můžeš přispěti darem donátorským. Hleď se tedy včas na místo dostaviti.  

K závodu samému nepotřebuješ nic než hlavu bystrou, nejlépe vlastní, nohy v škorně neklouzavé 
obuté, růžici větrnou, směr ukazující a laternu neb svíci jasnou. Protože po setmění rejdění strašidel a 
děsů v lesích započne, výstroj tvoje příliš od jejich lišiti by se neměla - pak v hvozdě temném úhona 
tobě nehrozí.  

K řízení klání připraveni jsou poděsové, síly temné, trollové a další cháska strašící. 

  

Dáno v Praze, XVII. Pádulistí léta páně MMX.  

 

Péčí a dobrodiním Sv. Mikuláše, pozvání toto do řeči moderní přetvořeno bylo:  

Prezentace: sobota 4.12.2010 – 16:30 - 18 hod (start do 18:30)  

Shromaždiště: restaurace Výletná, Letenské sady 32 (naproti Zemědělskému muzeu)  

Přihlášky: na místě  

Tratě: Andělská 2 km (lehká, cesty) – Čertovská 3,5 km – Mikulášská 5 km  

Startovné: dobrovolné  

Převlékání: pouze na zahrádce restaurace, prosíme respektujte !!  

Občerstvení: teplá jídla, polévku možno zakoupit v restauraci, otevřeno do 22 hod  

Ředitel závodu a dotazy: Václav Šámal, vaclav.samal@volny.cz, 737 963 361  
 


