
Tokio - Kbely. 12097 km. Hurá už jsme doma! 

 

Jsme v cíli. Jsme doma. Ušlí, špinaví, zpocení.....ale ten pocit štěstí! Ten ani tou slastnou sprchou nesmyješ. 

Vzpomínky z cesty se usadí, ale až si odpočineš, začnou tě lákat nové dálky..... 

A my v této chvíli smekáme a pokorně skláníme hlavy před vámi všemi, kteří jste se té výzvy nezalekli, zvedli se a šli. 

Díky za ten zápal. 

 

A přestože kluci o kousek předhonili holky, holky zvládli více než tátové, mámy celou cestu vedly, aby v samém 

závěru zaspaly a přenechaly trenérům své místo, ZVÍTĚZILI JSME VŠICHNI!!!! 

 

 

 

Pár údajů 

Start Tokio: 27.leden 

Cíl Kbely dosažen: 20.březen 

Dnů na cestě: 53  

Celkový počet účastníků: 141 

Z toho:  

26 Šakalinek zdolalo celkem 2153 km, prvních pět přidalo úctyhodných 972 km 

28 Šakalíků zdolalo celkem 2230, prvních pět přidalo úctyhodných 1150 km, 

37 Šakalam zdolalo celkem 2842 km, prvních pět přidalo úctyhodných 1261 km 

33 Šakalatů zdolalo celkem 2001 km, prvních pět přidalo úctyhodných 855 km 

13 Šakalerů zdolalo celkem 2866 km, prvních pět přidalo úctyhodných 1863 km 



 

Sveřepí šakali zavile vyli a dosáhli ve svých kategoriích na příčky nejvyšší: 

Šakalinka 
 

km Šakalínek km Šakaláma km šakalata km 
 

Šalaler Km 

Kateřina 
Zelená 

309 Václav 
Zelený 

325 (Daniel Kara) 
máma 

338 (Magdalena  
Lüder) táta 

 

195 Starej 
Šakal 

635 

Katka 
Křížová 

197 Daniel Kara 231 (Jáchym Pytl) 
máma 

249 (Tomáš 
Augustin) táta 

183  Pavla 
Pavlová 

349 

Tereza 
Špreňarová 

165 Hugo Pavel 208 (Jakub Vlček) 
máma 

242 (Daniel Kara) 
táta 

175 Šakalice 317 

Martina 
Pytlová 

153  Oldřich 
Pavel 

205 (Kateřina Zelená) 
máma 

222 (Jáchym Pytl) 
táta 

171 Dušan 
Setnický 

284 

Kristýna 
Kadlecová 

148 Jáchym Pytl 181 (Mikuláš Kotál) 
máma 

210 (Marek Černý) 
táta 

131 Vojta 
Matuška 

278 

 

TOP TEN celkem 

Jméno šakala kategorie Km 

Starej Šakal Šakanér 635 

Pavla Pavlová Šakanér 349 

(Daniel Kara) máma Šakaláma 338 

Václav Zelený Šakalínek 325 

Šakalice Šakanér 317 

Kateřina Zelená Šakalinka 309 

Dušan Setnický Šakanér 284 

Vojta Matuška Šakanér 278 

Lenka Kadlecová Šakanér 259 

(Jáchym Pytl) máma Šakaláma 249 
 

Z tabulky je jasné, že vaše dítka jsou v dobrých rukou zdatných trenérů😊, trochu nám to kazí děti Zelených... že by 

budoucí trenéři?😊 

Všichni účastníci s více než jedním ujitým-uběhnutým-uběžkovaným jedním kilometrem (nejméně byly 2km ) obdrží 

jedinečné neprodejné pamětní placky. Pět nejsveřepějších v každé kategorii pak získává další hodnotné ceny. 

!!!! POZOR !!!! 

Výdejní šakalí okénko pro vyzvednutí pamětních placek i sveřepých cen bude otevřené  

od pondělí do středy 29.3. – 31.3. na kruhovém objezdu před nádražím Kbely vždy od 

18:00 do 19:00. 

 

 

Doufáme a věříme, že se vaše nohy v cíli nezastavily a stále kroužíte po okolí. 

V našich hlavách už se rodí další akce pro vás všechny, tak se těšte. My se také těšíme. 

Vaši šakali 

 

 


