
ODBORNÝ SEMINÁŘ MARATÓN KLUBU KLADNO                Pozvánka 

 

7. dubna 2017 začátek 18:00 

 

Restaurace „U admirála“ Lad. Zápotockého 3096, 272 01 Kladno   www.uadmirala.cz 

 

Program 

 

1. Historie běhání nejen na Kladensku od 80. let minulého století očima Ladislava Tlustého a 

jeho vzpomínky na závodění, běžeckou partu a proměny jeho běžeckého života až do 

dnešních dnů. Součástí Ládova povídání bude komentář promítaných fotografií a 

dokumentů z jeho archivu. Vzhledem k výkonnostnímu pojetí běhání Ladislava Tlustého, 

které snad nejlépe dokumentuje jeho maratónský čas 2:50, dosažený v 48 letech, bude 

Ládův komentář vzpomínaných závodů zahrnovat i aspekt jeho tehdejší závodní přípravy a 

výsledků.  

 

2. Přestávka, v průběhu které bude vyhlášení výsledků Zimní Ceny Maratón klubu Kladno   

 

3. Volná beseda s Ladislavem Tlustým a neformální diskuse účastníků, jak k tématům  

     z první části, tak k širokému spektru otázek s běháním „mimo dráhu“ spojených 

 

V průběhu semináře se předpokládá umírněná konzumace točené Plzně či Kozla a v závěru a 

následném posezení i případně trochu méně umírněná a vřele doporučujeme ochutnat něco 

z menu restaurace. Vše ovšem dobrovolné. Kultivované prostředí „u admirála“ je vhodné i 

pro neběžecké partnery a partnerky běžců, kteří jsou na semináři rovněž vítáni a mohou dle 

libosti kromě piva ochutnat i něco z vinného sortimentu podniku. Časový harmonogram, 

kromě začátku, není pevně stanoven, bude záležet na zájmu účastníků, jediným limitem se tak 

zdá být zavírací hodina restaurace 24:00, kterou třeba nevyužijeme či naopak budeme jednat 

s majitelem o jejím „prolomení“. 

 
Stručná vizitka Ladislava Tlustého: Vedle vzpomínek na zážitky tuzemské, počínaje dávno zaniklým maratonem 

údolím Kačáku, budou moci účastníci nahlédnout také do Ládova prožití jeho startů na vícero zahraničních 

maratonech a to nejen v Evropě, ale i za Velkou louží a u protinožců v Austrálii. Nemluvě o Ládových 16-ti 

nepřerušených účastech na královně horských maratonů, na  Jungfrau Marathonu.  

Inspirací pro nás mohou být Ládovy výsledky, které díky promyšlenému tréninku dosáhl. Láda vysokou 

kilometráž, která se v uplynulých téměř 40 letech jeho běhání každoročně pohybuje kolem 5 000, několikrát 

6 000 a má rok i se 7 000 kilometry, donedávna kombinoval s rychlostí. Zkušenosti takového běžce mají nám, 

jeho mladším následovníkům, hodně co říci. Zejména v konfrontaci s v současném běžeckém boomu 

v nejrůznějších médiích publikovanými radami, jejichž cílovou skupinou jsou ovšem především joggeři, se svojí 

kupní silou, podle čehož ty rady také vypadají. Takže nezazní, co je nutné si koupit na uběhnutí 5 či 10 

kilometrů, koneckonců ani jak uběhnout maraton, ale jak ten maraton zaběhnout rychleji.   

 

Vzhledem k tomu, že akce tohoto ražení, nespojené s pozávodním posezením, nemá 

v současné zkušenosti Maratón klubu tradici, stojíme organizačně před otázkou zájmu či 

nezájmu o takovéto setkání a proto prosíme o zaslání mailu s vyjádřením nezávazného 

uvažování o vaší účasti, podle kterého upravíme uspořádání stolování v salonku restaurace a 

pan restauratér podle toho zajistí zásoby ve svém sklepě. 

mail: kmunicek@seznam.cz 

 

 

Miloš Kmuníček, Ladislav Tlustý, Jiří Klesnil a František Tůma 

 

http://www.uadmirala.cz/
mailto:kmunicek@seznam.cz

