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Vyhup, Bře 29, 2005 20:43:22
Tak Kolíkáč má za sebou Kolodějský křest, jen je mi líto, že nás bylo pár, takhle jsme chodili dost často na špici
a protože to bylo fakt svižné, každý malý úkryt přišel vhod. Byl jsem mile překvapen, že Kolíkáč většinu zátahů
a nástupů uvisel a tak se mohl směle vracet zpět na Prahu s námi všemi. Trochu kazil příjemné uhánění jarní
krajinou jeden Říčaňák, kterému tohle tempo sympatické za boha nebylo. Všichni v Říčanech mu říkáme Franta
"chytrej". Doufám, že se Posázávské cesty líbily. Blbý je to vymotávání se z Prahy, ovšem pak je to super a ten
3kilometrový padák do Sázavy nemá chybu. Skvěle udělaný nový asfalt ponechává kolo v naprostém klidu
a stačí jen zalehnout a kolo hladce sviští okolo 60km/h.
Kolikac, Bře 29, 2005 23:38:54
Tak jsem diky Vyhupovi poznal co jsou to Kolodeje A musim rict parada !!! Vyhup a spol. si dali lehci trenink,
pro me to byl prvni zavod sezony. Kolodeje jsem trefil a natocil 17km z domova, a kdyz z mistni veze kostela
odbylo 16,30 tak jsme vyrazili. Pravda, jenom v 5 lidech, ale me to uplne stacilo. Zacali jsme to palit hlava
nehlava, perfektne se stridalo, vubec nevim pres co jsme jeli, sledoval jsem pouze gumy prede mnou, jenom
kdyz neco rikali, ze se jede na Sazavu jsem trochu znejistel, jak to muzeme do tmy stihnout, no nic, pomalu jsem
toho zacinal mit dost, kdyz tu najednou rana a Vyhupovi prdnul drat...konecne mala pauzicka, rychle dve tycinky
a z bidonu taham mohutnymi loky vodu s hroznovym cukrem. To jeste netusim, ze to byla posledni pauza
Zacinam to trochu poznavat, Ondrejov, zaciname padat opravdu k rece Sazave, Chocerady. Tam na me Vyhup
pocka, protoze tato particka zavodi i z kopce, slapou jak zbesily na coz moje tezke prevody opravdu nejsou
stvoreny (52/12) ...dole Vyhup naznacuje, ze se to trochu zvedne ... a ma pravdu. Ted uz muj bidon zeje malem
prazdnotou, Vyhup si v kopci dela co chce a najednou je na spici, na kterou pred chvili ztracel diky me asi 100m.
Nastesti za mnou je jeste horsi zoufalec, ktery ma pry najeto 300km v teto sezone a hrozne to proziva..sprosta
slova se rozlehaji do krasnych lesu. Nahore se ceka a tak se vsichni znovu sjedeme a palime to nadhernym
sjezdem do Sazavy, tak ted uz jsem uplne bez piti, ocekavam kazdou chvili krizi, ale tempo nepolevuje, jedeme
rovinu okolo reky do Stribrne Skalice kolem 40 km/hod., rikam si musim to uviset, dyt je 18,15 a potrebuji byt
do tmy doma. Kostky ve Skalici a pak jiz peknou silnickou, kterou jsem jel s Bigmigem v protismeru si to
hasime do Jevan. Uz jsem davno prestal stridat, plapolam vzadu ... konecne jsme na hlavni silnici do Rican, ted
uz to snad vydrzim, tempo se chvilemi blizi k 50km/hod., no to je parada, Vyhup kamaradsky jede se mmnou az
do Uhrinevsi a chvilemi me dokonce i tlaci, kdyz mi tam naskoci velka dira za jednim 50-letym borcem, zacina
soumrak, loucim se se Vsemi, na chvili pote zastavuji a nasazuji blikacku a ted se jen dostat v poradku domu.
Projizdim okolo hospody, kde jsme si davali pivo s Honzou a Adamem pri jeho prvni dvoustovce, mam
neskutecnou zizen, ale bojim se zastavit, asi bych to jiz nerozjel. Konecne pred domem, je 19,45 ja to zvladnul.
Doma zacina smrst, vypiji a snim vse co najdu ... Vsem vrele doporucuji Koledeje ... jezdi se UT a CT od 16,30
a NE od 9,00...zda se mi tam lepsi parta a jezdi smerem, ktery nemame az tak projety...
par udaju o vyjizdce
najeto 114km
prumer 30,3
tepy prumer 160 max 183
Diky Vyhupe
Vyhup, Bře 30, 2005 07:28:46
Kolíkáč: tak to si nemysli, že pro mne by tohle měl být lehčí trenink. Včera mě každé těžší záběry docela pálily
nohy, nejelo se mi dvakrát optimálně. Ale, že jsi neměl pití, jsi mi klidně měl nahlásit, zbytečně jsem si domů
vezl 3/4 flašky. Holt příště. Že i ty budeš mít velmi solidní průměr jsem tušil, doma jsem měl podobný. Letos se
něčím takovým ještě každý pochlubit nemůže.
Kolikac, Dub 5, 2005 19:48:06
Tak jsem to domlatil domu bez deste, ten zaver ve vetru uz byl jen o vuli . Diky Vyhupe, ze jsi me dotahl do
Pocernic. Jet dnes s vitezem Veloserii byl pro me bezva zazitek ... najeto 106 prumerem 30,3
Co ty Semiku, jak jsi dopadl ? Skoda, ze jsi to jeste chvili neuvisel pak uz se na kazdym kopci trochu cekalo ...
Šemik, Dub 5, 2005 20:29:52
Jo souhlasím byl to nářez, i přes to že jsem nevydržel přiznám fakt zážitek. Není to tak jednotvárný jako klasický
trénink od mostu. Uzký silničky, samá zatáčka, samej hup. Pánové to parádně roztáčeli, občas na mě až moc.
Dva kopce s tepem na 188 a bylo jasno. Stočil jsem to na Prahu a zkusil ještě pořádně potrénovat sám. Nakonec

jsem natočil 83,5km avg 27,1. Kdybych nepočítal prvních 10km pomaláho motání po centru Prahy tak vlastně
28,2. Na mě až až. Určitě zkusím příští uterý jet zase. Třeba vydržím déle.
Vyhup, Dub 5, 2005 20:37:17
Trenink to byl z Koloděj opět senza, Taky je mi líto, že se Šemík nepokusil na chvíli zatnout zuby, už proto, že
následné pasáže byly i hezčí a fest se jeli jen stoupáky, ovšem nahoře se zvolnilo a čekalo. Jen ten můj pitný
režim dnes byl pofidérní. Isostar mi nikdy neseděl a chvílema jsem měl křeče v břiše. Deště jsem se bál, když se
mraky začali kupit, ale vyšlo to akorát. Kolíkáč už uvisívá hodně svižných nástupů. To jsou pokroky, které
dodávají mnoho sil především psychických.
Kolikac, Dub 5, 2005 20:46:42
Jak kdysi prohlasil "klasik Adam" : "Cyklistika je o treninku a o vuli ... "
Jsem rad, ze do toho zase v utery pujdeme spolu Semiku ... a snad toho Vyhupa uvisime
Šemik, Dub 5, 2005 21:06:20
Hele vy dva, nechte si ty řeči o vůli! Vyhupe "nepokusil na chvíli zatnout zuby" , sakra já je musel zatnout už na
prvním menším kopečku. Stoupání které jsem zvyklý jezdit sám při tréninku 17-tkou jsme jeli dost přes 20. To
že vás neuvisím neznamená že to flákám!!!!
Kolikac, Dub 5, 2005 21:55:57
Uz se tesim nekam k vode, teplo, slunicko, matracka, holky nahore bez jo jo to bude bezva a ne se honit za
nejakejma cyklistickejma zadkama ...
Vyhup, Dub 5, 2005 22:16:08
Když jsem absoloval své první jízdy s Kolodějskejma, tak jsem několikrát odpad jak uschlá švestka. Vím, že jsi
to Šemíku neflákal, rozhodně to chce na té dřině makat dál, protože pak přicházejí sladší pocity. Myslím si, že
Kolíkáč už leckteré příjemné dojmy zažívá, nedá se to přehlédnout. Tak vydrž, ať je nás co nejvíc. I kdyby to
mělo být pozítří nebo za měsíc. Ta úvodní pasáž se jim s výběrem trati moc dneska nevyvedla, taky mě to
překvapilo. Však také v průběhu toho slalomu mezi dírama padala kritika. Jeli jsme pak ty krásné Konojedy. Ale
dolů. Na Stř.Skalici, chvíli údolím a pak se odbočilo na 4 kilometry dlouhý stoupák na Ondřejov. Jsou v něm
pěkné fáze s výhledem do údolí. Fakt prima. Musíš to přeci někdy jet Šemíku s námi
Kolikac, Dub 13, 2005 11:38:11
Kolodeje ... symbol narocneho treninku se vcera vyplnil znovu beze zbytku. I kdyz to nejdrive vypadalo na
slabou ucast a pocatecni tempo bylo velmi ospale, ale hvezdy amaterske cyklistiky jako Vitacek, Janousek,
Klima, Vyhup naznacovaly, ze to nebude v prubehu svihu zadna prochazka ruzovym sadem. A taky ze jo.
Jakmile se dostal na celo Vyhup s Davidem Klimou, tak jsme se Semikem jenom lapali po vzduchu, za nami si
sice vsichni vypraveli, jak kdyby sedeli nekde na kafi, ale my jeli v cervenejch cislech Kdyz jsme videli
smerovku Uhlirske Janovice 12km, polilo me horko, kam jsme se to az dostali. A pak to prislo, nenapadna
odbocka na Melnik - kopec s rozbitym asfaltem, vetsina odjela jako nic, ja se drzim zuby nehty jednoho
z CKKV, ale je to k nevydrzeni, strasne z nej tahne cesnek... Nastesti je tu Melnik a pak rozbity sjezd dolu, kde
na nas vsichni cekaji. Sjezd do Sazavy a znovu nahoru smerem na Ostředek, zase me vsichni utrhli, jedu zase
s CKKV, cesnek prestavam vnimat, dojizdime i Frantu z Rican, co hrozne nadava, ale dnes uz mu to pekne jede.
A zase sjezd, tentokrat do Chocerad, kostky, a paradni kopec do Ondrejova ... to by byla casovka ... profici jsou
uz zase nekde v cudu, my vzadu se plouzime 17km/hod, v prostredni casti, kde kopec polevuje se to rozjizdi ke
30km/hod a je tu Ondrejov a znovu kostky ... hruza. Nahore se ceka a pak jiz rychlou jizdou do svych domovu ...
natoceno 117km prumerem 29,95km/hod.
Slapky, priste prijedte a nebudete litovat...
Šemík, Dub 13, 2005 18:05:59
Musím jen souhlasit, náročný je slabé slovo. Ještě teď chodím dost ztěžka. Vyrazil jsem jen s malou flaškou
s tím že stejně odpadnu kolem po pár kilometrech tak proč bych sebou tahal velkou. Příště si vezmu radši
i spacák . Začalo se opravdu trochu volněji, 29, 30, 31km/h, to ještě šlo. Ale nadupaný pánové se jen tak
zahřívali, a s přibývajícíma km se jelo rychleji a rychleji. Jinak do teď nechápu proč se mi Kolíkáč v každém
stoupání smál .... U Mukařova jsem zkusil fintu že mám na dně ve flašce a že bych měl jet už na Prahu. Finta
nezabrala a já pokračuju dál a trpělivě jsem čekal kdy přijde můj konec. Krátké kopečky zvládám ale u Mělníka
to přišlo blbej táhlej kopec s mizerným asfaltem a opět je jasno, zustal jsem sám. Navíc jsem jen matně tušil kde
jsem, zaklepal jsem flaškou, tam tak na dva loky. Mrknu teda na budík na řidítkách, avg 32,0, tak co se divím.
Naštěstí jsem se brzo našel, sjel jsem k Sázavě, pak na Stříbrnou Skalici, Jevany a pak po hlavní na Prahu. Dupal
jsem co to šlo, bez pití, jediný co mě utěšovalo že zachvíli stejně padne tma, teplota klesne pod nulu a voda by

mi stejně zamrzla . Dřel jsem jak vůl a pánové a dámy hukot doma koukám na budík avg rovných 30,0
(nepočítám do toho motáni po Praze) a samozřejmě jsem se vyhnul velkým kopcům co jeli ostatní. Jo a najel
jsem 114,7km, supr trénink.
bigmig, Dub 14, 2005 22:11:19
Tak jsem dnes vyzkousel expres zvany Kolodeje a musim rict parada. Neocekavane dorazil take Kolikac, ktery
vymenil schuzi za kolo. Od zacatku se jelo dost slusne tempo. Nastesti jsem neponechal nic nahode, nabral
dostatek vody a jidla projistotu i tubu. Kolikac vyrazil na svem zimaku, takze jsem mel jistotu, ze uvisim
pripadne aspon jeho. Po dlouhem klesani do Stribrne Skalice zacalo prvni stoupani na Ondrejov. Celkem se mi
darilo udrzet krok s druhou 4 clennou skupinkou, kdy Vyhup a spol byly uz davno v trapu. Nohy slapali
a koukam, ze Kolikac se zimakem ma trosicku problemy. V nasledujicim kratkem sjezdu v serpentine se mi
podarilo ztratit bidon. Hledam ho, ale nikde nic. Kolikac prijizdi a v domeni ze na nej cekam hulaka jed! jed!
No pomohl mi s hledanim ale bezvysledne. Kdyz jsme po ctvrt hodine to hledani vzdali, a rozjeli se do
Ondrejova, nachazi Kolikac muj bidon ve skarpe. No byla to sranda neuveritelna. Spolu jsme se pak vratili pres
Mnichovice, Ricany, Kolovraty, Uhrineves. Celkem jsme se neflakali, takze z toho nakonec vyslo 135km
a 28km/h. Priste doufam ze uz nic neztratim.
Kolikac, Dub 20, 2005 09:08:29
Vcerejsi trenink se znovu skvele povedl, vyrazili jsme spolecne s BM okolo 14,00 hodiny z Bechovic smerem
Cykloschein v Pocernicich, kde si BM koupil nove kratasy se super antibakterialni vlozkou, a od te doby uz to
byl zase stary znamy BM z minule sezony, jelo mu to jako z praku, nejdrive jsme dali vyklusavajici projizdku
smerem na Brandejs, Celakovice, Mochov a pak se to z casovych duvodu zmenilo v regulerni kvapik, hnali jsme
to jeste do Bechovic doplnit vodu a tycinky a presne v 16,30 jsme nastoupili do rozjizdejiciho se rychlovlaku
v Kolodejich. Bohuzel Semik se zasekl v praci, Gejza doma, nezklamal jedine Vyhup, ale bez nej si Kolodeje uz
nelze ani predstavit. A jelo se fakt fest, s BM nam zacla vaznout komunikace hned asi na 5km, nemohli jsme to
moc udychat...a kdyz za Mukarovem nastoupil Vyhup, zaclo to z naseho minipeletonku pekne odpadavat. Sice
mirny kopecek, ale rychlost k 35km/hod. to uz opravdu bylo nad nase sily a tak jsme s BM pomalu zacli mavat
odjizdejicimu celu. Nastesti se zformovalo z odpadliku 4 clenne komando, ktere diky spolupraci zaclo
v nasledujicim mirnem klesani sjizdet hlavni skupinku, ktera trochu zvolnila ... a v doliku pred Ondrejovem uz
jsme zase po kupe, ale ostra leva, ve ktere se to znovu trha, ja nastesti zvolil dobre prevody a dobre si najel,
takze jsem zustal v baliku, prohodim jeste par slov s Vyhupem, ktery me informuje, ze v tomto kopecku se vzdy
zavodi a ze se jede asi na Chocerady... a uz to zase tocim v cervenych cislech a pomalu ztracim kontakt, ohlizim
se, vzadu se ztratou asi 50m BM jeste s jednim borcem, furt si rikam, ze je na rovince dojedu, ale uz to nejde,
nabrali takove tempo, ze mi znovu mizi a ja trochu zvolnuji a je tu BM a uz to smazime do Chocerad, kde kostky
a vzhuru smer Ostredek, zene nas tam blahova vidina, ze nahore budou cekat a kochat se zapadem slunce... ale
jak se pak pozdeji v teple domovu dozvidame od Vyhupa, dnes se jelo trochu jinudy...
Davame tedy sjezd do Sazavy, kde pivko na zahradce a pak serpentinky na Nechybu, okolo Melnika "Frantovou
zkratkou" na silnici Kostelec-Janovice a pak pak jiz pohodou do Bechovic, dupeme "jakoby nic" na BM vubec
neni poznat, ze ma dnes jiz o 40km vice ... Ja natocil 148km prumerem 27,9km/hod.
Vyhup, Dub 20, 2005 19:51:33
Přidám též něco z pohledu mého, na včerejší Kolodějský tréninkový průlet Posázavím. Úterní příprava velí, aby
cyklista toužící po pokud možno společném absolování vyjížďky s chrty od Koloděj, byl co nejvíce odpočatý,
zdravý, kolo v richtiku, doplněn dostatečným množstvím tekutin a celkově vůbec: plný elánu ze života samého.
Na startu decentně a nenápadně postávající Libor Janoušek, vedle něj triatlonista (22. na Havajském triatlonu)
předznamenávají již předem, kolik sil dnešní skorozávod bude obnášet. Po tradičně nekonfliktním vymotání se
z prvních vesnic přišlo mírné 4 kilometrové stoupání na Struhařov. Hned na začátku mi kolega ze špice chce jít
dozadu, a já, protože jsem si jí do té chvíle na můj vkus dvakrát neužil zůstávám a mám plán si stoupání vylézt
intenzivněji s vědomím, že za horizontem se zase povolí a v klidu doplním potřebný kyslík. Tak se také stalo, ale
L. Janoušek a triatlák mě nedarují žádný metr odskoku navíc a vlastně stejně jedeme stále spolu. Možná si to
chlapci jen pianko kontrolovali, nevím. Sjíždíme se, i Kolíkáč, Bigmig a další. Zatáčka pod kopcem na Ondřejov
a zlom směrem vzhůru. Znám to tam jako vlastní obnošené tretry. Tady se to nešetří, a včas to znamuji
i Kolíkáčovi, na více slov už není dost vzduchu. Domníval jsem se, že chlapci ve vsi povolí. Ne. Takže se uhání
i dolů k Sázavě do Chocerad. Klasika. Za řekou dochází k taktické rychlé poradě a uhýbá se neočekávaně na
Komorní Hrádek. První pasáž je do kopečka hodně ostrá, pak je rozumnější. Následuje sjezd okolo dálnice
a motorestu "Naháč", Je to padák, kde fouká-li vítr trochu do zad, láme se zde denní rychlostní maximálka,
běžně okolo 70km/h. V kopci jak tataři postává policejní hlídka. Ve vteřině se mi mihne hlavou myšlenka, kdyby
tak přede mnou vytasili plácačku. No, přeci nezastavím na fleku. museli by si pro mně pod kopec. Všechny
chmury ale hned odhání nové frekvenční šlapání L. Janouška do nového stoupáku a tak se směle snažím držet
vedle něho. Triatlák se mírně šetří, a ztrácí, pak zase záhadně dojíždí. Ale sjezd do Čerčan a už jsme stejně jen

ve třech. Pak opět nabíráme poztrácené výškové metry a dosprintujeme až na Ostředek. Prozměnu dlouhý sjezd
zase do Chocerad a stejnou cestou k domovu. Malý zádrhel nastal pouze v kopci na Ondřejov, kdy triatlák vytrhl
kliku z osy a musel ji nově přišroubovávat. Ale jen stihl říct "ještě že se mi to nestalo při závodě" a dupali jsme
nanovo. V Mukařově se dělím a vracím se domů. Doma 99km, průměr 32,6. Na ten profil hezká čísla. Ovšem
následky to dnes má. Jsem ještě nějaký přetažený, regenerace je zdlouhavější. Zítra musím každopádně lehčeji.
Taky to umím
bigmig, Kvě 10, 2005 20:04:35
Tak jeste za tepla... Dal jsem dnes Kolodeje a opet to stalo za to. Tedy vzdycky je neco o cem je psat. Asi pul
hodiny pred startem se smerem k Sazave dost huste hromadi mraky, tak jsem zvedav kdo prijede na sraz.
K memu velkemu prekvapeni se sesla "B" Skupina. Libor Janousek a Vyhup zrejme odpocivaji po narocne
nedeli (Brno, Karlik ) Je tu ale Primda, CKKV a hlavne BUS. Od zacatku se jede pohoda, coz me velmi
vyhovuje, protoze precijen od nedele potrebuju spis lehci trenink nez zahul. BUS si neustale stezuje na uvolnene
sedlo. Vsichnio se tim ohrome bavi. Jedeme klasiku na Babice, Brezi, a Doubek Mukarov. Kupodivu se ani moc
bourka k nam nezene, ale mokra silnice presvedcuje starsi borce stocit to na Brod Celakovice Brandys a zpet.
BUS ma jediny blatniky, ale zato se mu furt uvolnuje sedlo az musime zastavit. Pujcuji mu imbus a po kratke
oprave jedeme na Hradesin. Po chvili potkavame Libora Janouska a ten se k nam pripojuje. S vetrem v zadech to
valime na Ceskobrodskou. Bohuzel ani tentokrat me okolnosti donutily opustit balik neb jsem pichl predni kolo.
No jeste ze se mi to nestalo v nedeli a snad nestane v sobotu. Takze zase jako vzdy zustavam sam s vetrem.
Projel jsem kolem Brodu, Uval a po 65km jsem se vratil zpet do Bechovic. V zime a desti to nechci radsi moc
hrotit.
bigmig, Čen 2, 2005 22:58:15
Tak pratele. Kdo dneska nebyl v Kolodejich, jako by nebyl. Cely den jsem se trapil na dalnici D1 a ve skrytu
duse jsem doufal ze stihnu obvyklych 16.30. Bylo to opravdu o fous. Prijizdim na sraz a vidim slapkovsky dres.
Co ze? jsem snad slepy. Ze by si Kolikac vzal... Ne uz vidim lepe, je to Igor. No to je parada, tak Igor jede
s nami. Urcite si to uzije. Poohlidnu se doprava a tam dalsi znama osoba. A hele. Hanka Ebertova. No teda. To
se nam sesla pekna spolecnost. No super. Kolikac s Vyhupem prijizdeji na cas. Zdravim jeste Krale a jdeme na
to. Mam trosicku obavy, ze jsem si zapomel velky bidon, ale co se da delat, snad nevyhasnu. Zacatek se jede
jako ve ctvrtek obvykle v lehcim tempu. Hanka si to uziva a kecame spolu az do Mukarova. Igor jede taky
vyborne, ale to me vybec neprekvapuje, protoze Igor maka vzdy jen o treninku a v zavode se setri ne to
nemyslim vazne. Kolikac ani moc tentokrat nehyri svymi vtipky, tak se proste jede. Chlapci dnes vymysleji
ruzne zapeklite trasy kudy kam az se jim to malem zamotalo. Po kratsim zdrzeni s defektem jednoho membra to
valime vkopeckach okolo Ondrejova. Kdyby jste me zabili, tak to nenajdu. Igor se nam uz ztratil, ale stejne mu
musim poblahoprat, ze jel vyborne, jen tak dal. Vim, ze to napoprve neni med, jet s toyuhleto povedenou
partickou. Hanka meziti sama rozhodla, ze k sazave s nama ne a odpoutala se. S Kolikacem tedy visime se
zbytkem vlacku co to de. Jede se jakz takz, ale kdyz se na spici objevi vyhup jde vzdy do tuheho. Sjizdime do
chocerad a to bych nebyl ani ja, kdyby se mi neco zajimaveho nestalo. Prejel jsem psa no malem jsem si
namlatil ale ten malej blbecek to dostal do nohy. Jedeme dal podel reky Sazavy a projizdime misty kde jsem
jeste nebyl. Vsak taky Vyhupuv kamos Franta rika:"Kochej se, tady se moc nejezdi" Moc se nekocham, protoze
radeji slapu. No uz je tu Stribrna Skalice a my jedeme na Jevany. No to bude fuska rikam si a zavzpominam, jak
jsme tu jeli pred mesicem s Honzou. 27km/h se mu zdalo hodne. Dneska se jelo v klidku 37km/h i vice. Vyhup
by rekl pianko, ja rikam hlavne ze jsem neodpad. No jede se nekdy i 32, ale kdyz je v cele Vyhup tak se to
neflaka. Jevany a po Kutnohorsky dom. Tady se to pali co to jde, ale auta jsou dosti bezohledna a vytlacuji nas
ze silnice. Postupne se odpojujeme podle toho kdo kde bydli a my dava s Kolikacem jsme domluveni
v Uhrinevsi na jedno. Dame kazdej 3 a jedem. Doprovazim Kolikace standardne nekam do Hostivare a libuji si
ze konecne po nekolika pokusech jsem mel to stesti dojet Kolodeje. Diky pratele byl to zazitek 105/31. Dobrou.
Spis ted dobre rano
Igor, Čen 3, 2005 07:52:43
Nu od tech Kolodej to byla zajimava zkusenost. Udrzel jem se po dobu temer jedne hodiny, pak uz jsem to
musel vzdat a pracne hledat cestu domu. Mel jsem sice mapu, ale ta prave Koldeje mela v pravem dolnim rohu,
takze byla pouzitelna jen omezene. Na krizovatkach jsem hledal nejake zname nazvy a orijentoval jsem se podle
slunce, a tak cesta se mi sla pres Kostelec nad Cernymi Lesy a Cesky Brod, ale v 20:00 uz jsem byl doma.
Myslim si ale, ze kdybych byl odpocaty, dokazal bych se udrzet skupiny po delsi dobu. Snad priste. Ale i tak byl
to velmi prijemny trenink.
Vyhup, Čen 14, 2005 21:19:02
Potvrzuji totéž, že dnes nevyjet, byl hřích. A své blahopocity jistě stvrdí do puntíku Kolodějské masařky, jako
Kolíkáč a Bigmig, co se vrhli nebojácně mezi dnes opravdu kvalitní maratonskou elitu, jako L. Janoušek a jemu

podobní. Kopce byly rovněž, km mám rovných 100 a průměr 32,8 jenže počítám, že takový Bigmig si přivezl
domů za dnešek dobrejch 200km. Počinek jako řemen. A teď Adame vidíš, kudy vede cesta k vytouženým
cílům, tak se ničeho doboha nelekej a přidej se
Kolikac, Čen 15, 2005 08:41:54
Jo byla to kvalitka, nejdrive jsme si dali s BM lehkou vyklusavajici vyjizdku, ktera se v zaveru zmenila
v pekelny zavod, abychom stihli start v 16,30 od kostela, ja stale schovan v zavetri za BM, ten to pral po cestach
necestach a v 16,35 jsme brzdili v pomalu se zvedajicim baliku u autobusove zastavky. Tece ze me jako z vola,
piju co to jde, v nohach malem 80km, a tak si rikam, kde me dneska odparou. Roviny vcelku jeste jdou, ale
kazdy kopecek je citit, tepovka u 180 , no proste parada. A to jeste Vitacek navrhuje horskou etapu, Vyhup mi
sdeluje, ze dnes ze spicky opravdu nikdo nechybi. Jedou i dva borci z CKKV v dresech, a tak si rikam ze by
chtelo Kolodeje jezdit taky v nasich dresech ...
U Mirosovic ztracim v kopci, vsichni mizi a i BM se statecne veze na chvostu baliku. Tak a je to tady, vubec
nevim kde jsem, ze silami jsem na dne ... proste parada. Ale nastesti nahore na krizovatce se ceka, vsichni
moci...no to je stesti. A jede se dal az do Cercan a z nich nahoru smerem Hradek, kde uz je dokonano, pred
balikem si to v poklidu slape Vyhup asi dvacitkou, ale ja jsem v haji, nemuzu tocit, chodidla me pali jako cert,
i BM neuvisi a tak se sjedeme a hned v prvni vesnici skaceme do prvni hospudky na 2G. A pak uz jsou to zase
jenom objemy jedeme pohodu pres Chocerady na Ondrejov, pak jeste dolu paradnim sjezdem do Skalice
a klasikou udolim do Jevan a domu. Me to ukazalo 180 prumerem 28. Diky vsem.
bigmig, Čen 15, 2005 13:25:26
No ja bych snad jen dodal, ze nejvetsi prinos ve vyhupovych kolodejich vidim, ze clovek poznava nove krasne
a prijemne hospody, kde se blahosklone da uhasit zizen a poznava spoustu nadhernych lidi. Vcera jsme napriklad
popili s dvojici ctihodnich partneru, kteri prijeli na dvoukole znacky Author v Jevanech. Nebo v hospode ve
Vranem pani velmi napjate az zaujate poslouchala nasi debatu o cykloponozkach. A uz vubec nemluvim
o tramvaji, ktera kolem projela s detmi. No radeji k udajum 210.5km / 27.6km/h a 3piva
Kolikac, Čen 22, 2005 09:05:10
Kolodejskemu kouzlu podlehla dalsi Slapka, tentokrate Diablo. Jako jiz tradicne mame co delat, aby jsme stihli
start, ale nakonec se statecne pricucavame do prave se rozjizdejiciho asi 15 az 20-ti clenneho baliku. Vyjizdka je
tentokrate zvolena bez vyraznejsich kopcu, takze prumer se blizi k 35 km/hod., sebemensi stoupani se rve co to
da a na rovinach se jede k 50-ti km/hod. Pravidelne se strida, rychle se odstupuje, takze parada...jo kdyby se
takhle lidi domluvili treba i na maratonech. Dostaveme se malem az k Uhlirskym Janovicim, pred nimi to
stacime k Sazave a pres Talmberk si to paradnim udolim hasime dolu k rece. Ve sjezdu bohuzel Vyhup ztraci
podsedlovou brasnicku, takze Slapky na nej solidarne cekaji, kdyz se objevuje za nami nahore v zatackach, tak
to roztacim na nejvyssi obratky, aby se mohl za me zavesit a postridat a dotahnout se tak k baliku. Bohuzel BM
a Diablo trochu ztratili a nejsou schopni nas dojet, ja uz pouze trpim za Vyhupem, ktery to masti hlava nehlava.
A je tu mirnejsi stoupani smerem na hlavni silnici, mozna nejvetsi pri dnesni vyjizdce, kde ja s Vyhupem jiz
schovani v zavetri baliku, lae BM s Diablem si to uzivaji naplno, osamoceni a to se bohuzel stava osudnym pro
Diabla, ktery se k nam, narozdil od BM, nedotahne. A je to velka skoda, protoze pak ten had vinouci se
50km/hod. okolo Sazavy, na to se nezapomina, a i kvuli tomu jezdim na kole (ale to uz nekdo nekdy napsal ).
Vynechavame vsechny vetsi kopce, kde by me odparali behem chvilky, a tak mirnym udolim smerem do Jevan
se drzim zuby nehty a uzivam si spolecnou jizdu. Před Ricany se balik trha na dve skupiny, zrovna jsme s BM
vepredu a odbocujeme zbytecne doprava s jednou skupinkou, kdezto druha skupina i s Vyhupem jede do Rican,
kam by to bylo pro nas lepsi. Trochu nam naskocila dira, a uz nemame moralni sily je sjizdet a spise nas
prepadaji myslenky a chute na pivo, ktere si doprejeme ve Skvorci a pohodou dojedeme do svych domovu a
kancelari) ... ja natocil 130km prumerem 32km/hod, Vyhup rikal, ze samotne Kolodeje mu ukazali prumer
malem 36km/hod.
Diablo, Čen 22, 2005 09:30:17
Tak je to pravda byl jsem tam! Jelo se svizne. Az do chvile, kdy jsem pred Sazavou vzdal stihani baliku a se
dvema take odpadliky jsem pak pokracoval uz volneji. Ti pak v jedene z hospudek zasatvili a ja pokracoval dale
mj. pres Ondrejov, Jazlovice, Kocandu, Jesenici, Zbraslav, Radotin, Kopaninu, Orech .... celkem 150km. Dojezd
kolem 9te vecer.
V kolodejich to jezdi pekne , - jen kdyby to bylo na druhe strane Prahy a o neco pozdeji...
bigmig, Čen 30, 2005 08:38:43
Konecne jsem se dostal k uternim Kolodejim. Kolikac tentokrat nemohl, tak jsem vyrazil sam a hlavne v cas Na
srazu se nas seslo docela dosti a v plne sile vcetne Vyhupa, ktery si stezoval na kolinko slovy, ze pojede dnes
volnejc. Domlouvame se, ze se sjedem na zaver v Sibrine v hospode. No, jedem stejnou trasou jako obvykle az

do Mukarova, pak se jede po Kutnohorske do Jevan a dolu udolim. Hned v prvni zatacce vymetam diru
s nasledkem defektu na prednim kole. A je to v p.... Nastesti Vyhup zastavuje se mnou, je to kamarad. Pomaha
mi rychle kolo prezout a uz vymejsli trasu, kde je sjedem. A ted to zacina teprve. Vyhup to mydli hlava nehlava,
kolinko, nekolinko a ja ztuhly z vymeny kola plandam za nim. Zlatej balik. Ted musim makat mnohem vic. Pod
Hradcem se zastavujeme a Vyhup vyhlizi, kde by pelotonek mohl byt. Najednou se zjevuji dva odpadlici, kteri
hledaji totez co mi. Nekde neuviseli. Vyhup zaveli: "Jedeme na Ostredek, tam je sjedem". Ve ctyrech valime na
Stribrnou a pak na Sazavu. Ty dva ale nesdili nas zamer a postupne se odpoutavaji. Me navic zacina skripat stred
a desne vycvachtane pedaly mi taky nepridaji na rychlosti. Celkove jsem vyšťaven a ceka nas stoupani na
Ostredek. V kopci se Vyhup pta skupinky drevaru. "Neprojela tady banda cyklistu? " Odpoved nachazi jen v
zapnute pile No stoupame a me se trochu zlepsuje dech i nalada. Vyhup obcas zpomali abych ho dojel, ale jen
obcas. Tesne pred Ostredkem je zahlidne a oziva. Ja moc ne. Ceka nas sjezd do Chocerad. Mam z toho trochu
obavy, protoze jsem to dolu jeste nejel a cesta neni nejlepsi. Vyhup kalkuluje, ze by mohly v Ondrejove cekat. Ja
uz radeji nekalkuluji a skripam si to dolu. A hele ve sjezdu me nekdo dojel. Zacinam navazovat komunikaci
a zjistuji, ze je to odpadlik z Kolodeji a jmenuje se Pavel. Stoupani do Ondrejova nam oboum moc nejde, tak
spis kecame. Mezitim se dozvidam, ze je to bajkar, ale ze jel v nedeli Brdskej Svih a byl ve skupince prede
mnou. No to je parada. V Ondrejove marne doufame, ze by na nas nekdo cekal a taky po Vyhupovi ani pamatky.
Pavel zastavuje na namesti u pumpy, aby doplnil vodu, tak tam s nim jedu taky. Alespon se osvezime. Pivo by
sice bylo lepsi, ale studena voda taky blazi Jak se tak rochnime najednou prijede Vyhup od Mnichovic. A ze
nahore na nas cekali, ale pak jeli a on ze jel chvili s nima, ale vratil se. No je to kamarad. Zase me nenechal ve
stychu. Jedeme dale ve trech, ale protoze Pavel jede na Karlak bere to pres Mnichovice a my na Struharov.
Vyhup to zase pere a ja delam co muzu. Vetsinou ovsem nemuzu. Je to o vuli a ta mi dneska nejak nebere.
Jezdim vzdy tak 30m za Vyhupem a nestahuji ho ani v kopcich ani po rovine. Takhle se doplacavame az do
Sibriny. Tam uz sedi parta solidne se napajejici a my si sedame vedle. Davam si pivo a Vyhup nealko. Protoze
musim jeste za volat, prechazim s Vyhupem na Radegasty nealko a hodnotime situaci ve Slapkach a tak vubec.
Byla to dnes zase jednou paradni vyjizdka. Chtel bych touto cestou jeste jednou ocenit pomoc Vyhupa, jak pri
defektu tak pri celodennim smazeni, protoze se musim nepochlubit, ze jsem snad jen jednou stridal. Diky
bigmig, Srp 9, 2005 23:27:37
treninky srpen nam nejak vadnou, tak se to pokusim trosicku rozpohybovat.
Dnesni nadherny den primo vybizel k cyklistice a proto jsme temer jako obvykle vyrazili do Kolodeji. LVR se
blizi, a nepta se, cos delal pred nim. Kolem druhe hodiny jeste civim na prehanku a pak uz se po mokre silnici
blizim ke Kolodejim, kde obvykle potkavam Kolikace. Dnes jedu v zimnim drezu a ani Kolikac v teflonkach
nenechava nic nahode volbou zimaka. Vlastnorucne vyrobene zasterky trochu kvalitou pripominaji moje rukavy
z Roblina, ale ucel splnily. Davame si vzdy dvacku km na rozehrati a dvojku B na zapiti. Dnes jsme se ale
trosicku zdrzeli v Doubravcicich, (dlouho nebylo roztoceno) a tak jsme museli jet po trase a odchytavat balik.
Schvalne jsme se sazeli kolik lidi tak v tomhle krasnem pocasi muze jet. Vylucovaci metodou jsme vyloucili
vsechny. A nemylili jsme se az na Romana (CKKV), ktery nas nabral ve Stupicich. A hele za minutu Vyhup, pak
Tomas, Franta a David Klima. Nechcete se svest? Jedeme po trase. Nakonec sestava skoro jak ve ctvrtek.
Cakame si to po mokre a behem toho se vymejsli kudy a kam. Nakonec po dlouhe dobe jedeme na Ondrejov.
Tam se mi zacina nejak ozyvat prehazovacka a pri te prilezitosti si ani nevsimam, ze nemame uz Kolikace.
Zasterky ho zradily Ve sjezdu do Chocerad jiz nejsem schopen skoro radit a balicek daleko prede mnou. Jede se
podel vody do Skalice. Na(ne)stesti Roman pichnul a tak jsem se mohl v klidu zacit venovat prehazovacce.
David Klima zkusene hned zjistil pricinu, (vytocena matka od kazety) a netrvalo dlouho (teda dyl nez
prezouvani) a kolo bylo zase pojizdne. Diky za pomoc. Samorejme nez jsem se rozehral ve svem zimnim
obleceni balicek byl fuc. Nastesti cestu znam a pred Stribrnou jsem to sjel. Davame pak oboje Strimelice a opet
Ondrejov, tam to bali Vyhup smer Ricany. Uz ma dnes vydelano. Zustavame jen petice a jedeme na Senohraby.
David s Tomasem zacinaji pritvrzovat ve stoupanich a prvni obeti se stavava Franta. Ja uz zacinam pomalicku
take odchazet od prehrati od zimniho nadobicka, ale statecne se drzim temer az do Popovic. Tam mi trojice
David, Tomas, Roman ktera opet preradila na vyssi stupen definitivne ujizdi. No cekal jsem to horsi. Pres
Ricany, Kolovraty a Uhrineves se vracim do Bechovic. Kupodivu jsme nezmokli a obcas se i zahrali slunickem.
Na leden je docela teplo. Takze suma sumarum dnes 166km, 27km/h, 2076m prevyseni.
bigmig, Zář 6, 2005 21:44:25
Protoze se posledni dobou nejak malo pisou reporty z treninku, tak se to pokusim alespon trochu napravit
reportazi z dnesnich Kolodeji. Jak uz jsem po obede napsal pojal jsem to dnes jako posledni pripravu na krale a
tedy zajet s umyslem nechat v kolodejich srdce, nebo spis plice. Predpokladal jsem ze se dnes sejde silna sestava
a i kdyz to dlouho nevypadalo, tak se nakonec sjelo top Ten vcetne Libora Janouska, Davida Klimy, Tomase a
dalsich vyrysovanych litek. Chybel je Vyhup a to je skoda. Kolikac mel dnes bohuzel jiny program, takze ze
Slapek dorazil uz jen Miki. Celkem je nas asi 14. Hned na zacatku jsem trochu podcenil pocasi a nevzal si moiru

Cekal jsem totiz horko, ale studeny vitr dost neprijemne chladil Trasa byla dnes volena nadherne. Po pocatecni
klasice do Mukarova na Ondrejov, Chocerady, Kom. Hradek, Vranov, Ostredek a zpet. Miki hned na startu
predem hlasi, ze dava jen hodinku a i tak to na ni bude moc. Presto maka naplno a i proti silnemu studeme vetru
dokazuje, ze ma skvelou formu a na Krali urcite zazari Me se po pocatecnich bolestech nohou zacina celkem
darit a bez vetsich problemu drzim tempo. Miki se v Ondrejove odpojuje a miri domu. My pokracujeme proti
vetru dolu do Chocerad. Sjezd mi samozrejme zase nevychazi a jako posledni najizdim do stoupani na Hradek.
Vidim jen Frantu a Romana z CKKV. Ve stoupani se mi dari oba sjet a postupne se priblizuji k čelu tazenem
Davidem a Liborem. Ostatni se trochu propadaji. Ve sjezdu pod dalnici jsem nastesti dalsi manko nenabral.
Stoupani nepolevuje kolem Vranova a Lhoty a me se konecne dari dotahnout osmiclenou skupinku. Nastupuje
Libor a skupinka se ihned deli na dve pulky. Samozrejme ze jsem spadl do te druhe a se mnou i prekvapive
David. Pred Benesovskou silnici se mi ale dari ve spolupravi s bajkarem Primdou Libora a Tomase, co s nim
jediny uvisel, dojet. Konecne jsem poprve uvisel Libora. Predpokladam samozrejme, ze urcite nejel na 100 pro.
Nastava vsak jiny problem. Zacina me desne bolet bricho a vypada to na prujem. Rozbite silnice mi trochu
pomahaji celit chorobe, ale neni to ono. Desim se, ze zustanu sam a skoncim nekde v kukurici Snazim se
neztratit kontakt i kdyz bolesti rostou a to se mi dari i za cenu ze v kalhotech uz neni vse vporadku Sjezd do
Chocerad mi kupodivu dost pomohl a nasledne stoupani, i kdyz uz to zdaleka neni ono, jedu opet v pohode. V
Ondrejove se ceka a ja doplnuji vodu u pumpy, protoze ta moje je pricinou jistych potizi. Chlapci mi odjizdeji,
ale nejedou uz na krev, takze je v Struharove dojizdim. Jedeme zpet stejnou cestou do Sibriny a jde se na pivo.
Ja dnes na pivo bohuzel nemam ani pomysleni, protoze streva si opet delaji co chteji. Loucim se s ostatnimi a
prijizdim k avizovane kukurici. Tentokrat to bylo jen tak tak No a udaje: dst 165km cas 5.56 avg 27. 8 prevyseni
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Kolikac, Dub 4, 2006 20:51:21
Je to sileny jako vzdy, zase me bolej nohy az hruza, jsou tam mokry silnice s dirama, sterkem, blatem, prsi skrz
na skrz a dnes prijeli jenom dve stalice ze Rican - Vyhup a Tomas Jech. Ale me to stacilo. A jim asi taky.
Chudaci museli na me cekat na kazdym kopci, meli sice taky zimaky jako ja, ale asi lepe promazany, protoze jeli
jako z praku. Zachranili me pouze zastavky diky desti pod strechou bus zastavky a pak vymena duse u
Vyhupova zadniho kola. Diky tomu jsem nacerpal dalsi sily a za krasneho zapadu slunce, kdy me doprovodil
Vyhup az do Uhrinevse, jsem to doflakal domu. Tachometr me vypovedel sluzbu, takze odhaduji neco kolem
90km, byla to parada diky kuci
Vyhup, Dub 4, 2006 21:12:25
Do Koloděj dneska nepřišlo jaro, a tak se dostavili pouze ti nejzocelenější jedinci. A to jsem dnes prohodil řeč s
Liborem Janouškem přes poledne, který dával najevo, že dorazí také. Chtěli jsme se úhybným manévrem na
Český Brod mrakům šedivákům vyhnout, ale byli jsme lapeni a proliti solidně ledovou sprchou. Takže jsme
prokrátili trasu na Jevany a domů, a aby také Kolíkáč stihnul Vinohradský západ slunce. Cestou se nám z 8
stupňů ochladilo na pouhé 3 . Jinak bych shledal dnešní výpad přesto za velmi užitečný. Na PRSu to ale budete
mít s Kolíkáčem značně obtížné, nenechá se utrhnout. Za boha živýho
Šemík, Dub 6, 2006 21:42:21
Huráááá, poprvé jsem ustál celé Koloděje. Neodpadl jsem někde u Sázavy totálně vyčerpanej, huráááá, hurááá.
Můj výkon teda trochu snižuje fakt že na mě pánové museli 2x čekat, jen dvakrát jsem krátce popotáhl špici,
vpodstatě jsem se jen vezl vzadu a kolodějský borci ještě zdaleka nejezdí naplno. Vpodstatě jen točili nohama
ale nevadí, mít doma nějakou vhodnou lahev hned to oslavím . Celkem jsem dnes najel 124km avg 28,2km/h, z
toho Koloděje 92,6km avg 29,9km/h prum tep 159. Jo Sousede těš se na PRSu tě proženu, huráááááá.
Šemík, Dub 7, 2006 09:08:19
těžko něco psát, ani moc nevím kudy se jelo, až k sázavě mi to přišlo takové výletní, tep jsem měl do 160,
pohoda, pak po dlouhým sjezdu pár zatáček dlouhej výjezd, tam to bylo blbý, jak jsem neznal sjezd tak jsem tam
nechal mezeru, možná 100m a to je pří nájezdu do kopce problém, naštěstí nejeli na krev tak jsem je stahoval a
když jsem je skoro měl, tak se to zase víc zvedlo, zrychlili a byli v čudu, naštěstí nahoře čekali , a pak už jsem
trpěl dost, kostky v stříbrný skalici jsem uvisel jen tak tak a v jevanský udolí to byla hruza, asi se mi to jen zdálo
ale jelo se nějak rychle nebo co, v pulce mě dokonce utrhli a pak zase počkali, konec už jsem uvisel ale jel jsem
uplně na krev, no a na hlavní mi zmizli a byli v tahu, takže jsem si to přes říčany a uhřiněves dával sám proti
větru, měl jsem toho fakt dost, nádhernej trenink
Kolikac, Dub 19, 2006 10:54:12
Kdyz cyklistika boli aneb utery v Kolodejich , Tak jsem po tech Vasich reportech z Velikonoc chytil nejakou
motivaci se zase poradne znicit na kole. A povedlo se Nejdrive jsme dali s Miki vyklusavajici projizdku, pres
Tocnou jsme se vytocili na Jilove, okolo hotelu Rene, kde uz neni snih ale za to jamy jak na mamuta. Z Miki se
stala zase krasna masinka, takze jsem se krasne svezl, slunicko svitilo a hezky to jelo, diky Miki. Pred
Kolodejama Miki pichla, takze jsem pomahal sec mi sily stacily s vymenou Start u kostelika stihame jen tak tak,
a uz se to zacina rozjizdet, je tu Roman, Libor a Vyhup, cestou se Miki odpojuje a naopak se pripojuje Fanda a
Tomas Jech. Fanda je po zime zase pekne nazhavenej, pta se, kde mam partaka (Semika), nejdrive se jede
klasika do Mukarova, pred Struharovem jsem dokonce na spici s Fandou, Libor vybira krasnou kopcovitou trasu
a tak odbocujeme na Zvanovice a Cerne Voderady, Tomas ma nastesti defekt, tak se posilnuji a odpocivam a
pripravuji se na dalsi brdek u Hradce, ktery jsem uz jel jednou s BM, nahore mi vsichni ujizdeji, nastesti Vyhup
na me ceka a "dotlacuje" me do skupinky a uz padame do Skalice, je to paradni sjezd s vyhledy, kostky a okolo
vody do Sazavy, kde to odtahne Libor, ja jen plapolam na chvostu, a zase kopec, smer Dojetrice a Ostredek, zde
uz toho mam prave tak dost, a tak zachranou je mi Fanda pod vrcholem, ktery budto ceka a nebo trochu odpadl,
nevim, ma najeto tento rok okolo 1300km, ale jezdi jako raketa. Na Ostredku se ceka, ja radeji bez cekani
sjizdim sjezdem do Chocerad, abych v kopci na Ondrejov mel aspon nejaky naskok a nahore nemuseli cekat.
Konecne nahore a pres Mnichovice, kde se Libor pta po tom "fousatym ze Slapek", a pak krasnym vyjezdem
pres Klokocnou, kde uz s Fandou melem z posledniho, zase pockali a jsme na hlavni silnici a palime to do Rican.
S vypetim vsech sil sleduji zadni kolo Romana, ktery me dotahuje az do Mecholup a pak to uz doflakam az
domu. Byla to parada, diky drakum z Kolodej, ktery na me cekali, diky Vyhupovi za strkani do kopcu ...
tachometr se zastavil na 170km, prumerem 28km/hod, tepy 143/181.

Vyhup, Dub 23, 2006 19:18:23
Kdo jste včera ohlašoval předsevzetí zajet do Koloděj na dnešní trenink, a nepřijel, musím varovat, že jste situaci
fest prokaučoval . Ač se ráno jevilo, že den bude více jak šedivý, po pár km, zhruba za Kostelcem vyprdly z nebe
první sluneční paprsky, a celou štreku k Uhl.Janovicím, Rataje n/S, Šternberk, Ostředek, Ondřejov a domů, byla
paráda. Nebyl jsem ve společnosti včerejších časovkářů jediný. Žlutomodré vosy z CKKV, tedy Jarda Hanzl
i Roman Chládek, mezi ostatními 16 kamarády též potvrzovali, že na nedělních Kolodějích něco je.
bigmig, Kvě 19, 2006 12:16:02
Tak jsem vám dal včera Koloděje. Konečně to vyšlo, konečně jsem měl letos čas tam dorazit. Bohužel černé
mraky nad Prahou a především hokej mnoho aktérů zřejmě odradil, tak nás tam nakonec bylo jak puků v ruské
brance Čekala tam samozřejmě stálice Roman Chládek, který nevynechá nikdy a pak ještě dorazila s mikešem
Miki. Ferry (tréninkové kolo) má od včerejška zlomenou páteř jako následek pádu na Starobrně . Dali jsme tedy
netradiční šňůru na Říčany a Popovice a pak jsme se motali směrem na Jílové a Davli. Roman to od začátku
pořádně roztočil, tak jsme chvilku plápolali, ale když jsem mu říkal že je potřeba dát Miki v kopcích šanci, tak
ubral a celkem vpohodě s námi držel tempo. Dokonce i začal ukazovat na zemi ty krátery, což si Hanka velmi
pochvalovala . Za Kamenicí se potom odpojil, aby se ještě za světla dostal domů a my jeli k vodě. Tedy voda
spíš jela na nás. Počasíčko sice vypadalo hrůzostrašně, ale až do Davle nepršelo a jen trošku foukalo. Pak to tedy
přišlo a už jsme se z lijáku nevymotali. Půjčil jsem Hance svojí pláštěnku, aby poprvé v životě zažila co to je jet
v prezervativu Zpočátku si ji pochvalovala, ale pak to nesnesitelné horko v ní po chvíli vařilo a jen jsem slyšel ze
zádu bublání Kola se nám začala pěkně nabalovat hnusem a řetězy se tvářily jako by měly v puse cukr krystal
No mazali jsme nejkratší cestou domů. Jediná pozitivní věc v závěru byla, že nám konečně udělali ze Zbraslavi
nádherný koberec po cyklostezce na nájez na Silver bridge. v tom dešti to vypadalo jako když člověk jede po
zrcadle ve sprchovém koutku Takže konec dobrý všecko dobré. Najeto 115km AVG 26km/h TF 125bps no zase
jsem se flákal jak říká MIKI
Kolikac, Kvě 23, 2006 21:31:15
Tak dnes v Kolodejich jen ve 4 lidech - Vyhup, Roman a Standa, bylo pro me idealni pocasi, zadny vedro ,
panove jen protacely nozky na ctvrtecni Doksy, takze ja za nima visel hezky celou streku. A trasa to byla
romanticka, konecne jsem jel Vlkancice do kopce, to Vam je krasne udolicko, vsechno kvete a zelena se a do
toho bucici ovce, no proste Alpy par km za Prahou Z Romana jsem tahal rozumy v jakym stavu je asfalt do
Doks, a pry je to nejhorsi pred Repinem na ty hlavni silnici na Boleslav, a jinak to vcelku jde, tak uvidime ... jo a
natocil jsem dnes 120km prumerem 29,5km/hod.
Jestřáb, Čen 9, 2006 13:46:19
Včerejší kvalitní kolodějský švih nezhatil ani petrův defekt v sibřině. Tak jsme to opravili a jeli sami, trochu
jiným směrem než Kolikáč, Vyhup, Janoušek a spol., na Doubek a pak pak na Vyžlovku, trochu obráceně. Cesty
za kolodějema směr východ to je teda cvičistě. Sám nebo ve 2 to ještě jde, ale balíček to už je trochu maso,
ukazovat 100 děr na kilometru nemá smysl, takže neukazuje nikdo a vzadu je to docela slušný biking. Jeli jsem
tedy směrem na Sázavu. Jestě v údolí jsme už potkávaly utrhlé korálky kolodějského balíčku (jezdec Gewissu s
černými vlasy bez helmy roč. 61, zřejmě profík dále pak 3 min za ním jezdec Mapei a si nějaký spurter ale Tom
Steeels to nebyl toho bych asi poznal), vypadali však celkem spokojeně, měli to "za sebouů a vychutnávali si
krásné teplíčko a krásnou silnici jevanského údolíčka. Kopec ze Sázavy nahoru se jede opravdu pěkně, kéž by
bylo všude takové hřiště. Nahoře na kopci doprava zpět na Chocerady. Tam oblíbený tankdrom z dob Jana Žižky
z Trocnova a výjezd na Ondřejov - ten byl fakt pěknej, docela nám to frčelo, dokonce jsme museli i přibržďovat
(zatáčky jsou příliš ostré). Pak dál na Struhařov a přes mukařov na JM. V Kolowratech vidíme zdálky spokojený
šlapkovský úsměv v nešlapkovském oblečení, SPOKOJENY VYHUP!!! Křičí na nás něco jako že hoblík už je
doma, jako by se těšil na G10, kterou si ale určitě nedá. Má radost, že má odkrouceno určitě tak 130 a my taky,
že už to valíme k domovu. Máme to jeětě asi 10 km na vyjetí. Tak to byla opravdu Sázavská kvalita Petře co?
Příště určitě vemem pláště 28 tky a našlapaná na 12 atm, taky by si chlapi měli oblíknou náš dres i na trénink,
protože nejsou v té změti týmů Gewisu, Mapeje, Vokolka a spol. vůbec vidět. Hoši zdar a brzy na slyšenou
zdraví ulítaný Jestřáb. Resume 110 km, avg 28, tf odpovídající věku.
Kolikac, Čen 9, 2006 20:25:37
Ctvrtecni Kolodeje se oblekly do "oranzova", na startu Petr, Jestrab a ja ve Slapkovskych dresech, u kostela uz
cekali dalsi 4 cyklisti, mimo jine Petr Svoboda, cestou se pripojil Libor Janousek, David Klima a Vyhup, takze
silna sestavicka. Smula pro Petra prisla asi na 10km, kdy ma defekt na zadnim kole, kolegialne s nim zustava
Jestrab, kdezto ja svinacky ujizdim ... sorry kluci. Jedeme smer Vyzlovka, tempo je zatim snesitelne, trasa je
vcelku rovinata, takze se jede krasne. Najizdime na Ricanskou a palime to pres Kostelec do Olesky, je to skvely
asfalt a stale mirne z kopce, takze se to masti furt pres 50km/hod. V Olesce doprava na Vyzerky, za nimi se
zastavuje na moceni, nekdo se odpojuje na Vlkancice, vetsina si to hasi k prvnimu vyznamnejsimu brdku,

kterym je Melnik. Jedu totalni krev, ale stejne uvisim tak do 3/4 kopce a pak rozmlacenym sjezdem je sjizdim,
nastesti zvolnili, takze do Sazavy jiz vjizdime pohromade, ale brdky nekonci a uz zase hup pres Dojetrice na
Ostredek. Zase visim co to da, ale panove se vubec nesetri a v prudsich castech kopce mi zacinaji mizet, tak a ted
uz je asi nedohonim, ale rikam si, makej makej, treba jeste nekde pockaji. Na Ostredku nikdo a tak rychlym
sjezdem pres Vodslivy do Chocerad ... a tu se na me usmalo stesti ... spravuji retez, no tak parada, ja se nezdrzuji
a uz to kroutim nahoru na Ondrejov, v pulce kopce me dojizdeji, dru to co to da, takze kostky v Ondrejove jedu v
kontaktu, ale muceni nekonci, dalsi brdecek na Kostelni Strimelice, zase odpadam, ale Vyhup nastesti jede se
mnou a dotahuje me stihaci jizdou do balicku, a pak uz jen sjezd do Hradce a uz se tesim na Jevanske udoli, ale
chlapcum se nejak zalibily kopce a z Hradce zase nahoru serpentinami, ktere jsme snerovali s BM pri ceste na
Vysocinu, pripomina mi to trochu Korab z Krale, ale je to kratsi, konecne nahore, zrovna kecam s Liborem
Janouskem, pta se me, kde je ten fousatej a probirame letosni Veloserii, kdyz tu najednou nemuzu mluvit, slapat,
naskocila silena bolest do stehenich svalu, zase mi odlitavaji, ale pred Ricanskou magistralou jsme zase pospolu,
dozvidam se od Vyhupa, ze jsme projeli Konojedy se svym malym utahovakem A ted uz se jen pry vyklusat do
Rican, ale nevim jestli muj tep je zrovna vyklusavajici, palili jsme to po ty rovine furt pres 40km/hod. a
vrcholem bylo, kdyz jsme se snazili uviset skutr, ktery jel k 60km/hod., tak na to uz jsem fakt nemel, ale spasa
jmenem Vyhup na me nastesti pockala a dorvala me az do Uhrinevse, odkud uz jsem to domotal domu. Jsem rad,
ze i Petr s Jestrabem kvalitne potrenovali a jeste jednou se jim omlouvam, ze jsme s nima nedrzel basu, ale ja jak
citim vuni baliku, tak jsem jako omamenej ... natoceno 135km prumerem 31 ... diky vsem za konecne krasny
letni cyklo podvecer
Kolíkáč, 2006-07-25 23:03:18
Jestrabe skoda, ze jsi nemohl dnes, mohli jsme se nekde sjet. Ja se rozehral nejdrive s Miki, ktera jela v tom
vedru jako silenec, ale podarilo se mi ji presvedcit na zastavku v mistni obcerstvovne v Sibrine. Tam ve stinu
pipy jsem dali 2 iontiky a colu a pokecali o ULTRA a pak jsem se nestacil ani vymocit a uz jel express z Kolodej
do ktereho jsem jen tak tak naskocil. Jelo se do Vlkancic, nastesti za kazdym brdkem se trochu zvolnilo a cekalo
se na me za Stribrnou Skalici jsem uz videl vsechny svaty a snil o tom, ze se nepojede na Ondrejov, ale
Jevanskym udolim. Sen se splnil, ale muceni pokracovalo, protoze na cele se usadil Vyhup a pral to furt kolem
37km/hod. V zaveru, kde se to zacina jeste vice zvedat uz jsem zase odpadl, ale pekelnik Vyhup si me chtel
vychutnat az do konce a tak v Jevanech cekal a dotahl me k odpocivajicimu torzu Kolodejskeho balicku, ktery se
chystal doplnit ionty na Sibrine. Jeste jsem u Strasina pichnul, vodopady potu se mi valily z cela, a tou debilni
malou pumpou jsem se tam snazil marne narvat aspon 100 PSU. Nakonec pivko hasilo zizen na Sibrine u fotbal
stadionu, kde jsem mel svoji premieru a konecne videl i dalsi cyklo silence. Cesta domu uz byla ve znameni
nadherne zapadajiciho slunce Suma sumarum 150km, 29km/hod, 4ionty
Kolíkáč, 2006-08-08 23:23:33
Kolodeje dnes navstivily 4 Slapky - Diablo, Kolikac, Petr a Vyhup a k nim se pripojilo jeste 6 borcu a uz se to
palilo s vetrem v zadech na Mukarov, Struharov a pres Ondrejov dolu do Chocerad. Zatim jsme se drzeli po
kupe, Diablo hyril vtipky, Petr rozdaval Floydovy hlasky a Vyhup se kochal Stoupani na Komorni hradek uz
trochu bolelo, ale nahore se cekalo, tak jsme se zase sjeli dohromady, ale po nasledujicim sjezdu dolehla
nadprahova jizda na Petra s Diablem vice nez je zdravo, jeste jsme se snazili je s Vyhupem rozpohybovat, Petr
drel jak Landis, Diablo hledal druhe plice, ale bohuzel po sjezdu do Sazavy, jakoby se po nich slehla zem a tak
jsme pokracovali bez nich Vyhup mi sdelil, ze me chce podporovat na Krali, coz mi dodalo energie a tak
Stribrnou Skalici a Jevansky udoli jsme prosvisteli bez vetsiho zavahani, prvni prusvih u me zacal na konci udoli
tesne pred Jevany, kde se hosi rozhodli spurtovat, na coz jsem uz nereagoval a jen tupe slapal... Nastesti pozadu
zustali i nejaci tri mladi triatlonisti, takze se zase trochu zvolnilo, ale hlavni silnice na Ricany uz se zase mastila
ke 40km/hod. v nehezkem protivetru, kde jsem stezi drzel hak za Vyhupem, a kdyz na me prislo stridani, tak
rychlost klesla ke 30km/hod. coz zavodniky za mnou asi hodne rozladilo a predjeli nas a ujeli. Ja zustal s
triatlonistama a uz jsme to nejak dosmikali domu. Byla to parada okorenena ucasti Slapek ! najeto 132km
prumerem 29,7
Kolíkáč, 2006-09-05 21:00:21
Dnesni cyklo predkrm pred sobotou se vyvedl. Balicek v Kolodejich mel skvelou chut, okorenenou takovymi
jmeny jako Libor Janousek, Miki, Vyhup, ale treba i triatlet Martin Matula - ucastnik letosniho Ironmana. Miki
se s Liborem usadili na spici a pekelnym tempem nas hnali smer Ondrejov, kde se Miki odpojila, a tak panska
sestava si dala dolu Chocerady a nahoru na Ostredek, kam nam zmizel Vyhup s Liborem, nastesti pockali a tak
jsme si mohli po kupe vychutnat sjezd do Sazavy a okolo vody pres Skalici a Jevanskym udolim domu. Snad
jsem se moc neprecpal predkrmem a sobotni hlavni chod mi optimalne sedne najeto 120 prumerem 31

Bigmig, 2006-09-06 07:01:14
Včera bylo úterý, a jak to už leta chodí; zase Koloděje. Tentokrát byly pikantní tím, že to byla poslední možná
ostrá před Králem fon Šumava. Ač jsem letos většinu (téměř všechny) vynechal, tuhle jsem si nemohl nechat
ujít. Jak jsem správně předpokládal, sešla se skvělá společnost s těmi největšími esy ve své branži. Vidím je jak
figurky na šachovnici. Zleva Libor Janoušek pak David Klíma samozřejmě Vyhup a s letošní vynikající formou
Roman Chládek a nečekaně i Miki a samozřejmě těsně před půl pátou to zase jen tak tak stihnul přijíždivší
Kolíkáč. Pak už se čekalo jen na hodiny kolodějského templu až odbijí tu svou půl pátou. Zpočátku se jede
poměrně v klidu snad jako ani kdyby se nezávodilo. Trasa je tradiční jako pokaždé se jede rovinka až do
Hněvkovic. Tam ovšem začíná první náročnější stoupání a jak se dalo tušit Libor, Vyhup a spol za to berou.
Snažím se hned nenabrat ztrátu, ale tempo je tak ostré, že se mi daří jen držet zuby nehty druhé skupinky. Ani
jsem si nevšiml, že Miki už mezi námi není a Kolíkáč klasicky visí; visí. Přemýšlím jestli byla dobrá volba ta
kachna s knedlíkem k obědu. Naštěstí se nahoře v Pořežanech čeká a můžeme si vydechnout. Ne však na dlouho
prudký sjezd do Štipoklas je po velmi nekvalitní silici nebo spíš silnici s mnoha kočičími hlavicemi. Mám co
dělat se udržet; a to už nás čeká další stoupání do Kostelce, které sice není tak prudké, ale táhlé a čelo si
rozhodně nebere servítky. Ohlížím se a vidím tu klasickou růžovou Kolíkáčovou přilbu, tak je to dobré jede s
námi. Tak né; já už mám vidiny má přece novou - oranžovou. Mezitím jedeme skoro 10 km lesem k Hluboké,
kde je to furt nahoru dolů. Očkem mrkám na tepák a tam je to spíš nahoru a ještě vejš. No nejsme tady na
borůvkách. Naštěstí směrem na Ševětín je už placka, jenže zase fouká proti. To jsem si ani neuvědomil, že
cestou domů budeme muset čelit větru. A že je v těchto dnech opravdu divoký větr. Kolíkáč na mě hned něco
drmolí, jako že v Dolním Bukovsku je dobrá hospoda a že zastavíme na jedno a pak se vyjedem klasicky
Tritínem. Chvilku váhám, ale říkám si máme odtrénováno, hoďka v nohách a je horko, tak si dáme Budvara
nealko. Ten Radegast Barrel je lepší říkám si, ale Kolíkáčovi je to jedno a Exne ho. Výčepní na mě sice huláká
že teď máme všickni sračku z toho bodového systému, ale já se nedávám a říkám mu, že my si v záběru
nedáváme, a že až po boji večer. Vzal to naštěstí. Cestou zpět už jen tak točíme nohy a probíráme jako každý
rok, že tahle sezóna byla fakt skvělá, skvělejší než všecky předchozí; a že se už těšíme zase na leden od mostu.
No a údaje na závěr 88km, 3:15, 27km/h, TF 126/171 nastoupáno 890m. Záznam z Polaru je a bude dodán v
nejbližších dnech.

rok 2007
Malina, 2007-03-27 20:22:29
Tak mám za sebou panenskou Kolodějskou jízdu .Tedy let než jízdu. Při sjíždení účastníků na stanovišti jsem si
říkal do jakého spolku jsem se to dostal . To je samozřejmě vtip. Účastníci zájezdu, co osoba, to cyklistické
individuum, před všemi smekám a fandím jim, nemělo to chybu. Vyhupovi budu asi vykat protože to co
předváděl v těch kopcích to jsem jěšte neviděl, Kolíkáč to pálí na rovinách jak Pendolíno bez zpoždění (to rovinu
na Prahu jsem fakt nechápal), Iceman jel jen chvíli ale těším se až se svezeme společně. Tohle všechno píšu ješte
za tepla, takže za chvíli to vidím na postel a křeče do zad. Nevím jak vyjádřit svojí radost že můžu se šlapkama
jezdit a učit se. Díky moc unavený Malina
Vyhup, 2007-03-27 20:33:30
Skvělý úvod Kolodějí, hlavně díky počasí a snaze Šlapek o co nepočetnější zastoupení. Nebylo to dnes příliš
dlouhé, ale svižné jistě dost. Na konec března možnái i příliš. Překvapily mne dvě věci. Účast jakéhosi Icemana,
v sobotu běžícího půlmaratón, dnes v cyklistickém a na kole,patrně s vypůjčenými nohami A jako druhé
překvápko rozhodně Malina, který zapadl do tempa Kolodějských matadorů fakt bravůrně. To se málokdy
každému novému povede. Takovou buldočí snahu a vůli oceňuji. A mládí je čára, která ti to Malino jen
podtrhuje, takže držím palce, protože máš velkou šanci porážet soupeře o sto šest. Hlavně se držet aspoň trochu
systému treninku a samosebou jízdy ve skupině, což příjde rychle, když s námi budeš jezdit často....Jinak
opravdové Pány cyklisty teprve zažiješ časem, až začnou jezdit Libor Janoušek, coby vítěz Velosérie, nebo kluci
od Vokolka. Takže rozhodně mi tykej, bude se to moc hodit na vzájemné domluvě, při jejich pekelných
nástupech
Iceman, 2007-03-27 21:39:35
Nevydržel jsem a aspoň na chvilku jsem musel okusit první letošní Kolodějskou chuť.Svezl jsem se ve vláčku
jen do Doubku,pak už jsem nechtěl dál trápit své těžce zmožené nožičky .Ale i ten kousek stál za to.
pro Malinu - velká gratulace- vypadals dóóst dobře !
Kolíkáč, 2007-03-28 10:25:15
Jak uz bylo receno vcerejsi Kolodeje nemely chybu. Ja se tesil jak malej kluk, netrpelive jsem strihal metr, kdy
to konecne vypukne A dockali jsme se ... Iceman me nabral u Strasnicky a spolecne jsme si to snerovali proti
vetru na start vyjizdky. Za Dubci najednou za nama cyklista, ze ktereho se vyklubal Malina, zatim jel v poklidu
za nami, to jsme jeste netusili, jaky "zvire" se z nej vyklube . U kostela uz Honza Janura jeste s jednim borcem,
je tu i triatletak Martin Matula na biku, dalsi typek na casovkarskym Treku a uz od Rican se blizi orange Vyhup
... a uz pekne do dvojicek a klasickou trasou se ritime na Sibrinu, a za chvili proti nam Fanda z Rican, no tak to
zase budou kecy Iceman jede jak protrzenej, nechapu, kde bere sily po PIMu, taha spici spolecne s Malinou,
ktery se musi hodne krotit, aby nam neujizdel, v duchu si rikam, to nemuze vydrzet dlouho, pockej kamarade na
ty kopce u Sazavy . Dale jedeme pres Zlata, Doubek, Zernovka, pred Stihlicemi doprava na Vyzlovku, zadem
lesem ke Kostelci, jede se docela fest, Fanda uz nadava jako spacek a pak ke Konojedum, cesta uz se neprijemne
vlni, a na spici kraluje Vyhup s Malinou, sesup do Stribrne Skalice, taak a ted uz jen Jevanskym udolim domu ...
ale chyba lavky, pekne jeste do kopecku a to festovych, vzhuru na Hradove Strimelice, tady uz nestiham, Vyhup
mizi, v tesnem zavesu Malina, tak to jsem se seredne spletl, ze odpadne, ja si davam mini souboj s chlapkem s
modrymi SIDI tretrami, vzdy nastoupi, ale silou vule se ho drzim jako kliste ... ztracime Fandu a casovkarskyho
Treka, pred Kostelnimi Strimelicemi se zvolnuje a Malina obdivuje kostelik na vrsku a rika: "Doufam, ze tam
nepojedeme ...", ale jo, dame si ho, ostra leva a uz se to pali nahoru, scenar se opakuje, Vyhup mizi, na dostrel
jemu je skvele jedouci Malina, tak to je teda posila , ja zase bojuji s modrymi tretrami a tentokrat vitezne ... a je
tu Ondrejov, stale poradny kule se jedou na Struharov, Svojetice, Tehovec, a jsme na hlavni na Ricany, pekne za
sebe do lajny a rychlost se blizi k 50km/hod., Vyhup odleta do sveho hnizda a my uz jen v peti smer Praha. Pred
Prahou uz jen Malina, ja, triatletak a Honza Janura, ktery to roztaci do neskutecnych otacek, pred Uhrinevsi uz
odpadam, ale nastesti zvolni a tak do Hostivare jedeme po kupe, vidime pozustatky osklive nehody s
bezvladnym motorkarem, prikrytym cernou plachtou Pri pohledu na to se veselost vytraci, na Zahradnim meste
opoustim nadseneho Malinu a sinu si to domu. Jo, diky vsem, byla to parada ... najeto 103 prumerem 30
Vyhup, 2007-04-02 15:50:49
Tak včera velká škoda pro ty, kdo nepřijel a nepoznal, jak se jezdívají nedělní Koloděje. Při příjezdu ke
Kolodějům jsem hořel zvědavostí, kolik nadrženců u kostela bude čekat. Ovšem pohled na dav předčil moje
očekávání. Vyrazilo nás okolo 30, spousta vyšperkovaných karboňáků, chlapci od Vokolka i s Liborem
Janouškem.Jedna Oranžová barvička ale přeci byla....nezlomný Iceman. Vstříc proti větru jsme pelášili do údolí
za Jevany, kde jsme pohodlně v úkrytu dojeli až do Sázavy. Hrozně to uteklo, přitom se jelo umírněně, ve
dvojičkách to jen švitořilo, všichni si jízdu užívali. Pak jsme zajeli do pozvolného stoupáku k Talmberku a na

Úžice. Dál rovně přes Církvice do Zásmuk, a pak už jen požitek z valícího se balíku s větrem v zádech, na
rovinách pohodlně 38km/h,kdy se jen ze setrvačnosti pootáčelo pedálama. Za Mukařovem a pak před Říčanama
už nastalo dělení a my si zbytek nedělní pohody doladili v hospůdce v Říčanech. Doma jsem zapsal do deníčku
kulatých 100 km s Avg 29,8 .....zítra se těším, trochu do toho spolu zase přišlápneme. Takže v 16,30h u
kostela.....
Iceman, 2007-04-02 18:43:13
Kdo v neděli mohl a nepřijel skutečně prohloupil.Byla to vysoká škola cyklistiky.Alespoň pro mne teda.Narozdíl
od Vyhupa si však nemyslím,že se jela pohoda.Hned v prvním mírném stoupání proti větru jsem myslel že
končím,naštěstí někdo vzadu chytil defekt a čekalo se.Jevanské údolí pro mne bylo skutečným rájem,trochu se
mi podařilo orazit.Jen jsem se bál co se bude dít v kopcích.Naštěstí nepřišli,trasu teda hoši vybrali dobře,díky
.Ty pozvolné stoupáky se naštěstí nejeli už tak šíleně a navíc nahoře balík vždy přibrzdil a mě se vždy nějak
podařilo vrátit se zpět.A pak přišla opravdová nirvána,celý balík se řítil zpět na Prahu s větrem v zádech jak
rozjetý expres,jěště teď z toho mám husí kůži.
Kolíkáč, 2007-04-04 10:54:42
Vcerejsi Kolodeje se nesly v zamracenem havu, ale pranic to nevadilo, aby jsme si dali pekne do tela . Radar
vypadal destive, a tak nakonec se u kostelika seslo jen odolne jadro .. Malina, Vyhup, Semik, Kolikac, triatletak
Matula, a jeste dva borci. Jeden prijel v kratkejch a tak to hned na zacatku zalomil domu, my ostatni klasikou do
Mukarova, na spici radil Semik s Malinou, cestou se pripojil Tomas Jech, ktery to ale ve Struharove tez zalomil
domu, pry si jde zahrat hokej ... Palime to smer Ondrejov, vitr v zadech a tak se jede bajecne, spice toci
neskutecny kule, hlavne Semik je jak utrzenej z retezu Stoupani k Ondrejovu nas trochu selektuje, Malina,
Vyhup a triatletak na MTB nam ujizdi, ja s mensi ztratou a za mnou plapolajici Semik, nahore se sjizdime a
spolecne je se Semikem dotahujeme, rychlym sjezdem do Chocerad a u hup na Komorni Hradek, toto stoupani
mam rad, ale dnes nemam narok na duo Vyhup-Malina, kteri zlehounka odjizdi ... na horizontu cekaji, zacina
prset a i teplota pada dolu ...tak rychle se schovat pod dalnici, doplnujeme energii a pak stoupame na Vranov,
Semik hlasi, ze uz toho ma tak akorat dost, at na nej necekame ... a pred Prestavlky u Cercan uz jsme tedy jen ve
ctyrech kusech, studena voda krasne nahazuje, ale v Cercanech je razem sucho, tady snad nekaplo Prdakem do
Pysel, kde uz rezignuji, nastesti na me zase cekaji coz je v protivetru zachrana, pomalu usychame a pres
Mirosovice si to kroutime hezkymi silnickami do Svetic, to uz se odpojil triatletak a u Rican i Vyhup a tak to
doplacame s Malinou do Prahy .. no doplacame, ja napr. v Mecholupech jedu kref v haku Nakonec 106
prumerem 29,7 ... I kdyz dnes pocasi nepralo, coz asi odradilo i dalsi lidi, tak jsme si to uzili a muzeme si pak
lepe vychutnat az bude svitit slunce do spic
Malina, 2007-04-04 12:08:50
Jojo Kolíkáč to popsal do puntíku přesně! Počasí opravdu moc vyvedené nebylo, takže se kopce jezdili celkem
solidně, aby jsme se zahřáli a z kopce jsme to zase pálili dolů, aby jsme nezmrzli. Takže se jelo pořád docela
fest. A těch kopců nebylo nejmíň Profil by asi vypadal jako lišta do obloukové pily. Naštěstí s deštěm postupně
ustal vítr, takže jsme nikde netlačili moc proti. A v Čerčanech i ten déšť. Triatleťák si v dešti hověl, je to jeho
denní chleba, tak byl vysmátej. a Vyhup taky .101km, avs 29,9
Šemík, 2007-04-04 13:21:35
Skoro přesně, o Šemíkovi trochu přeháněl . Ale byl to zase zážiteček, do těd jsem jezdil hlavně nudný objem a
tohle to byla parada. Kolíkáč to rozjel už na Vinohradech cestou na start, vubec jsem nechapal, pořád ke 40km/h,
do kopce přes 30km/h, ani se nedivím že mě na PRSu převálcoval, to je forma Kolíku co . No už v Kolodějích
jsem byl řádně vyšťaven, bylo mi jasný že někde odpadnu tak jsem energii moc nešetřil a pral to co to šlo, no
zážiteček. V těch kopcích za Choceradama mi opravdu totálně došlo, nechtěl jsem aby na mě museli kamarádi na
každem kopci v tom dešti čekat tak jsem to zapíchl a hurá nazpátek, teda hurá, ploužil jsem se pak jak šnek, najel
jsem něco přes kilíčko a avg necelých 27km/h a uplná spokojenost .
Malina, 2007-04-10 21:16:13
Na dnešní Koloděje jsem se náramně těšil, psal jsem dnes důležitý test ve škole a potřeboval jsem si trochu
vyčiistit hlavu a namasírovat nohy:) Počáteční náladu mi kazil jen silný vítr, který nás čekal při cestě nazpět.
Vyjeli jsme v sestavě Šemík, Kolíkáč, Malina, Roman Chládek a pak ještě pro mě 2 neznámý cyklisté.
Vyjíždíme celkem tradičně směr Babice, Mukařov...bavím se na špici s Romanem a ptám se co je ten
nadupanější authorák za náma zač?Roman:"No, to je Petr Svoboda, vítěz UACu a kratšího Krále..."Na to se
musím napít jako politici na debatě když jim teče do bot. Následně už jedu vedle Romana na špici při stoupání
na Babice a potom do Mukařova, jede neuvěřitelně, hodně silově ale visíme a plandáme co to dá. Druhý
neznámý už to zřejmě zabalil. Roman jede výborně. Šemík s novými okuláry dělá reklamu sám sobě a Kolíkáč
samozřejmě nesmí chybět se svojí známou jízdou ze sedla. Pokračujem směr Struhařov a Ondřejov, tady už si

musím půlku bidonu vylít za dres a do ksichtu kvůli kaši kterou točí Svoboďák. Jedem jak kdyby jsme něco
ukradli, všichni mlčí, je to fakt "nedáš-dostaneš nebo "uvisíš-neuvisíš". Jsme v Ondřejově, tepovku mám na 190
a říkám že pokud se tohle budu opakovat jdu do kopru. Měníme kvůli větru trasu, ze Sázavy se stávají Hradové
Střímělnice a Černé Voděrady, kde nastává opravdový trénink. Malá uzká asfaltka do Voděrad, je opravdu něco!
Protivítr, stoupání v místech přes 10%, rychlost kolem 20. Začínám přestávat vnímat ostatní a lapu po dechu jak
starej tubera, je mi to jednu sípu jak husa, snažím se jet stejně jako Svoboda, který ale jede stejně 20metrů přede
mnou. Ztrácíme Šemdu, protivítr a menší mezera za náma dělá své. Strašně ho lituju , proti tomu větru nazpátek
si sakra užije Pak po vychladnutí a snížení tepovky aspoň pod 160 se jede už na Říčany, kde to přes Kolovraty
ale stejně drtíme vítr nevítr přes 40. Na špici kralují zejména Roman a Petr, mi s Kolíkáčem toho máme plný
kecky a na špici se chodíme spíše ohřát a vyfoukat pot z obličeje. V Uhříněvsi se odpojuje na všech profilech
super jedoucí Roman a v H. Měcholupech také Svoboďák. Děkuju mu za to že mi zase ukázal něco nového o
tom jak se jezdí a tak, ale zároveň jsem rád že je pryč S Kolíkáčem se pak až na Zahraďák smějem tomu co to
dnes bylo???... 84km; avs 31,2;pr. tep 141
Kolíkáč, 2007-04-10 22:46:57
Jo byla to parada, jen bych doplnil, ze heroicky vykon podal Semik, ktery odpadl 2x v kopcich, ale pak si nas
neskutecne rychle sjel, osudnym se mu stal vlastne az zaverecny kopec do Voderad, ktery se vetsinou jezdi dolu,
a tak nahoru jsem mel na nem dnes premieru ... a je to fakt vyziva
Šemík, 2007-04-10 22:49:57
"Ztrácíme Šemdu" ... přesně tak to bylo, jako už potolikáté . Přijel jsem domu úplně vyřízenej a už asi hodinu o
tom vyprávím manželce. Ono jí to teda nezajímá ale .... To byla zase jízda, už ve stoupání na Babice mi tep
vylezl na 182 a v dalších kilometrech mi neklesal pod 170 ani z kopce. Dvakrát mě ve stoupání urvali, dvakrát
jsem je docvakl v následným sjezdu. Pak vysněná změna trasy na Jevanské udolí, jsem si říkal že tohle mírné
stoupání uvisím a na Prahu pojedu schovanej. Jenže, nečekaná levá, hned zase pravá a bylo to v háji . Pěkná
silnička ale stoupání 6-7% a v závěru 10%, to nééé. Takže dál jen, skupina mi odjíždí, nemám na to, pokračuju
zase sám. Nechal jsem uklidnit trochu tepy, stoupání jsem vyjel v klídku na 26zubech, kupodivu se nohy zase
rozjely tak i pak jsem držel celkem tempo. Maso to bylo na ty hlavní od Říčan na Prahu, děsnej vichr proti, jet
víc než 30km/h bylo ... no dřel jsem jako magor. Nádherná škola to byla dneska. Na budíku dneska 97,7km a avg
27,5km/h (je v tom trocha motání po Praze komickou rychlostí, takže vlastní trenink avg těsně pod 29km/h,
mazec ) Jóóóó mazec to byl pánové !
Jestřáb, 2007-04-15 20:18:52
Dnešní trip s kolodějským balíkem se vydařil krásně. Skvělé počasí, balík 30 ti cykloidů na startu. Dnešní tempo
udávali ostřílení matadoři, kteří si doží vyhovět, zejména v kopcovitém posázavském terénu, jelo se na Česká
Šternberk a zpět. První v+ětší krize mě chytla cca v 2 táhlém kopci za JZD směr na Janovice. Jel jsem naštěstí s
vyhupem, který mě podržel a jel mi na větru - díky, jinak bych odlítl. Vysel jsem tam jako na gumě silou vůle a
čekal kdy se zase zrychlí, nakonec jsem to přežil a zůstal v grupě. V tu dobu jsem jel 175 tepů, přičemž na větru
vedle mě jedoucí vyhup krásných výletních 125! Ty kilometry a kila jsou znát především v kopcích. Prívní 1 a
půl se jelo výletním průměrem 32 km/h. Jasně v neděli se jezdí pomaleji, ale ne dneska. S přicházejícími kopci
se tempo ustálilo a jelo se šetrněji. Na vrcholech kopců se čekalo až dorazí odpadlíci a jelo se dál, prostě pohoda.
Závodiulo se i z kopce a to do Šternberka, kde jsem si otestoval krouhání zatáček. Z chocerad nahoru se mi jelo
dobře snad jak nikdy, velice dobře, ale tenhle kopec je mi dost nepříjemný je docela prudký a dlohý. Pak už
jenom sjezd do mukařova a krátké posezení v Mukařaovské hospůdce, kde balíček obvykle relaxuje po vyjíždce.
je tam vůborná obsluha a posezení. Pak jsem dále pokračoval přes kolowraty do Újezda do naší alma mater U
Vendise, kde se nás nakonec sešlo přes 10. Většina však dnes jela biky a tak jsem pokřtili i 3 nové biky. Tak ať
to jezdí a bez nehod. Tak zas někdy v kolodějích brzy zdar chlapi. Zdraví J.
Vyhup, 2007-04-17 20:20:31
Na dnešní Koloděje se nedá nereagovat !! Začaly prostě a nevinně, pár známých postav podupávalo u kostela,
ani trasa se nijak zvlášť z nikoho nevyklubala, v poklidu se nasedlo a mířilo tradičně na Sibřinu. Náhle,nečekaně
a opravdu nevěřícně s Kolíkáčem třeštíme oči, před námi si to krouží Tomáš Vitáček, a ani jsme si nestihli
srovnat všechna fakta a následky, které s jeho přítomností zákonitě ovlivní tenhle trenink, razili jsme v
přijatelném tempu dál na Žernovku a Struhařov. Přesto už touto dobou několik borců tempu nestačilo, někde v
nenávratnu jsme ztratili i Icemana. Ve Struhařově, kde se odbočilo na Myšlín a zpátečkou na Třembláta zůstali s
Tomášem Vitáčkem už jen tři vyvolení. Já , Malina a Kolíkáč. Prostě King UACu a tři Šlapky.....no nádhera. Již
v tomto stoupavém úseku počaly první nepatrné intenzitky Tomáše, zpočátku i Malina jakoby laškoval s
mazákem Čelákovické cyklistiky, prezentoval svou nadějnou sílu. Tomáš v kopci velkou placku nesundal, spíše
se mi pozdávalo, že přihodil vzadu něco navrch ještě menšího a ze sedla si stylově v kopci uháněl okolo 30km/h,
se zatnutými zuby jsem vydržel s ním. Pak chvilku klid, i do Ondřejova jakž takž tempo. Oddrkocali jsme z

kopce po nevalné silnici do Chocerad a přišlo největší dnešní stoupání na Ostředek, přes Vodslivy. Opět
Tomášova velká a jeho zřetelná síla, nás čtyři natáhla od sebe, jak strunu. Malina se statečně drže laž k Vestci,
kde se silnice umírní, jenže další zdvih za vesnicí je moc i na něj. Ještě to na hraně zvládám s Tomášem, už už
začínám chytat malou díru a náhle Tomáš zastavuje a něco jakoby poupravuje, ani nevím přesně proč. Ale na
Ostředku solidárně čekáme na sebe, a pokračujeme na Sázavu, krásným sjezdem vzduch proráží jak jinak než
T.V., hezky okolo 65km/h. V Sázavě za mostem do leva, na Skalici, řeklo by se normálně tou nejschůdnější a
nejméně bolestivou cestou. Ale Kolíkáč jistě potvrdí, že i zde se mohou oči kalit krví, že i zde umí nohy pálit
silou mohutného ohně. Za dob Kolodějských jízd, kdy T.V. jezdíval pravidelně, nepamatuji, že bychom kdy jeli
v mírném stoupání Jevanským údolím, neustále ryhlostí 40km/h. Malina se den ode dne zlepšuje, už si zvykám,
že skvěle sekunduje tempu nejlepších ve skupině. Ovšem nerozumím vůbec skutečnosti, že se Kolíkáč dokáže
něčeho tak ďábelského udržet. Snažím se ho krotit, aby na špici nebyl moc dlouho, je jasné, že maličká rezerva
sil, rovná se v těchto chvílích "zlatý poklad". Ještě zdvih silnice před Jevanskými rybníky, opět Tomášova
neochvějná intenzita, opět rychlost přes 30km/h.Chvilku jízdy s Tomášem, čekajíc na Kolíka s Malinou a tady
přišlo, co jsem ani nečekal. Tomáš uznale pokynul nad silou Maliny a , že prý i ten druhý "Čahoun" krásně jede.
Pánové, tuhle pochvalu si fakt za dnešek zasloužíte, jsem rád, že jsem si to nemyslel jen já sám. Za Vyžlovkou
ještě trochu úprku po Černokostelecký,a na Mukařově T.V. odbočuje od nás k domovu. Jen se ztratil, Kolík
zřejmě v pomatenosti a pln halucinací jen zařval: "tak a teď už můžeme konečně jet !!" ..... Ne, byl to jen
klasickej Kolíkáčuv žertík, kterým vyjádřil své jistě obrovské nadšení, jak dokázali dnešní Koloděje Šlapky
odtrénovat ve společnosti Tomáše Vitáčka. Tady i díky samotnému Tomášovi, protože konečně po moc dlouhé
době mi připomněl, jakou že mívali Koloděje šťávu......
Moje čísla zní: 96km, 2:49:00 min, a Avg 34,1
Iceman, 2007-04-17 20:22:43
Neuvisel jsem sice už první brdek ale přesto velká spokojenost.I tak bych mohl popsat dnešní mé Koloděje.U
tesca se sjíždím s Kolíkáčem a Malinou.V Kolodějích je přítomen i Vyhup, šlapky tvoří přesně půlku dnešního
osazenstva.Hned od začátku se jedne pěkně zostra,tepy mám pořád nad 170.Přejíždíme hlavní od Říčan a
přichází magneťáček do Svojetic,který už neuvisím.Kluci pomalu ujíždějí nedá se s tím nic dělat,naštěstí alespoň
zahlédnu že nepokračují přímo na Ondřejov ale perou to směr Mnichovice.Vydávám se za nimi už svým tempem
a docela si užívám.Nahoře na Ondřejově pro mě přichází milé překvapení v podobě Standy /uvisel přeci jen
podstatně více/,domlouváme se na další trase,a už to frčíme přes Horní Střímelice,Jevanským údolím až do
Prahy.Standa je přeci jen lepší než já,víceméně se vezu v jeho háku,naštěstí je v pohodě,kecáme,příjemnej
parťák - díky Stando ! Celkem mi to dnes dalo 100 km,z toho 74 byly Koloděje, AVS 30,6 km/h.,avg tep 146 a 1
G abych nezapoměl .
Malina, 2007-04-17 21:42:01
To byla dnes škola cyklistiky! Na srazu u kostela 8 borců, mezi nimi 4Šlapky. Výjezd a směr tradiční jak už je
psáno níže...na rozdíl od Vyhupa s Kolíkáčem jsem připojení frajera s neskutečnýma nohama a celokarbonovým
Lookem nebral moc vážně, neb jsem nevěděl o jakou hvězdu se jedná . Po chvíli mi Vyhup říká: "Chtěl si tu mít
hvězdu UACu, tak ji tady máš!" A už samozřejmě vím o koho jde, Vitas! Na první ostřejším kopci, ztrácíme
prakticky celé osazenstvo, k tomu i Icemana, který ale lišácky zajel na 1G . Dále už jen Vitas, Vyhup, Kolíkáč a
Malina. Dnešní profil byl asi nejpilovatější z letošních Kolodějí, up-down, snad jen rovinka z Říčan do Prahy a
počáteční rozjíždění se dá počítat za roviny. A na konec zjišťujeme, že i zároveň tím nejrychlejším . Hlavní
momenty bych shrnul asi na 2. Tím 1. bylo rozhodně stoupání z Chocerad na Ostředek, snažil jsem se uviset
Vyhupa s Vitasem, ale páč jsem jel ten kopec naposledy před 2lety, tak jsem nějak nozvrhnul energii a
zapomněl, že ten kopec je trochu jiný než se zpočátku zdá, při druhém zvýšení za Vestcem jsme totál na šrot a
jedu sám přibližně už jen na "20", předtím s těma dvěma koníčky jsme to valili snad 30 Naštěstí Vitas něco v
průběhu stoupání zpravoval a Vyhup nahoře na mě a Kolíkáče čekal jak strážný anděl. Sešup do Sázavy si
užíváme plnými doušky. Pak směr Jevany a 2.dnešní zážitek, mírný kopec jetý 38km/h a více. Strašný
kule!Vždycky se těším jak pokecám se Šlapkama a pak jen funíme jak lokomotivy. Zde odpadám podruhý, hned
to pro jistotu zažírám, abych na Prahu neodpadl do příkopu. Loučíme se s Vitasem, hlavní předmětem dnešních
Kolodějí, bylo to super díky!A v Říčanech s Vyhupem, stejně je tenhle Říčanský hubeňour třída! Vyhupe beru tě
skoro jako vzor...No a kdo tu zůstal já a parťák Kolík Mastíme to na Uhříněves, jeho výchovné a pomocné
tatranky a pitivo, které si občas od něj vypůjčím, mu oplácím táhnutím až do Uhříněvsi. Kde přichází opravdu
jediný malinkatý černý bod dnešního (tréninku), defekt, vzadu prázdno, posílám Kolíkáče domu, já si s tím
chvíli hraju v Měcholupech a pak jedu domů plný emocí a zážitků, opět na silných kramflecích Chlapi díky!
105km, avs 32,5
Malina, 2007-04-24 23:40:52
Dnešní Koloděje netradičně. Místo kopců typu Ondřejov, Sázava, Ostředek, Střímělnice se dnes jelo na směr
Nymburk a poté se to až stočilo na Posázavské houpání. U kostela celkem balíček(12), víceméně známe

Kolodějské tváře. Z toho Vyhup, Kolíkáč, Iceman, Bigmig, Malina za VŠ, což je super účast. Jelo se celkem
rozumné tempo doma mi to dalo 31,9km/h, za kopcema se čekalo tak, že dnes žádní odpadlíci, hezky pěkně do
dvojic a hurá po rovinách na 40km/h a více Počasí super, například Jevanské údolí směrem dolů nemělo chybu.
A vybraná čtveřice ve složení Bigmig, Kolíkáč, Iceman a Malina si dala ještě zmiňovanou tiskovku v Sibřině u
hřiště. Otázky od novinářů a fanoušků záludné, leč s pivem lehce odpověditelné . Jinak za sebe můžu říct, že co
jezdím Koloděje, tak se cítím na kole báječně. Dnes jsem velkou placku sundal jen jednou a to ve zrádném kopci
na Bulánku. Neznalost terénu, kopec čímdál horší, tepovka nahoru...185 a dost hezky 39 zubů, žádný maso,
takhle o svátek! V tu chvíli mě Vyhup s Matulou předjíždí jak malinu. Moje čísla: 117km, 31,9km/h. Už se těším
na čtvrtek
Kolíkáč, 2007-04-25 09:43:31
Nemelo by zustat v zapomneni, ze vcera pribyla dalsi Slapka, ktera dojela do cile uternich Kolodeji. Je to
Iceman, ktery ackoliv 2x odpojen v kopcich bojoval az do konce a nakonec se stastne pricucnul zpatky do baliku
a pred Prahou si mohl vychutnavat spolecnou jizdu. Psat o forme Vyhupa a Maliny je asi zbytecne, jejich asi 15ti minutova spice, kdyz jsme to palili kolem 50km/hod., a oni si u toho jeste vypraveli, me privadela k zoufalstvi
A v kopcich se k nim pridal i naslapnuty Bigmig, ackoliv jedouci na sve "stare hajtre", visel jak spravna kukacka
Kolíkáč, 2007-04-26 22:12:20
Dnesni Kolodeje se nesly v komornejsim havu, na startu Roman Chladek (CKKV), Standa a 3 Slapky-Iceman,
Kolikac a Malina. Tempa se ujala dvojice Malina-Roman a vlastne ze spice neslezla a my 3 kukacky se vezly, no
spise funely v haku Vybrali jsme hned zpocatku prijemne brdky s protivetrem jako napr. Hradesin a pak krasne
lesni stoupani od Doubravcic do Kostelce, pak jsme vlitli na hlavni silnici a frceli do Oleska, kde ostra prava a
zase pres mirne houpaky, kde jsme nekde vytrousili Standu, jsme navstivili Vlkancice, samozrejme duo MalinaRoman letelo jako o zavod do Vlkancickeho brdku, nastesti pred rekou Sazavou pockali a tak jsme spolecne
mohli vychutnat kostky ve Skalici a proletet se udolim do Jevan malem zase 40km/hod., kluci jezdili dlouhe
spice, zato ja s Icemanem jsem pomalu dokukavali Ale nastesti jsou to kamaradi a pockali a pred Ricany jsme
nabrali vitr do zad a plachtili jsme do Prahy. Dokonce jsem vlezl i na spici a pripadal jsem si chvili jako
zavodnik, kdyz jsem jel pres 50km/hod., ale hned po chvili mi sklapla celist, kdyz nastoupil na spici Malina a
pred Uhrinevsi jsme nesli pod 60km/hod. Tiskovka probehla v Hostivari, kde na kazdem z nas bylo videt, jak
jsme si to hezky zase uzili. A pozor... Iceman se dostava do zavodni formy, o Malinovi skoda mluvit raketak
jeden najeto 100 prumerem 32
Malina, 2007-04-27 11:42:31
Včerejší Koloděje suprové, sice jen 5 účastníků zájezdu ale na tempu a soli na řemíncích helmy to neubralo.
Člověk si ty Koloděje musí užívat i když fouká nepříjemný protivítr, neboť vedle vás jede doprovodná motorka
značky CKKV, typ R.Chládek, rok výroby 1950. Romča jezdí výborně, jeho léta na jeho fyz. kondici a síle
nejsou vůbec vidět. V lesním kopci do Kostelce jsem myslel, že přerval řetěz. Jinak trasa výborná, Vlkančické
údolí je nádherné, jen by to chtělo se chvíli kouknout okolo sebe, než na silnici. To by ta cyklistika byla ještě
krásnější! Roman mi povídal své zážitky ze závod Praha-Doksy, už se nemůžu dočkat:) Kolíkáč s Icem nás vždy
docvakli a společně jsme pokračovali pořád skvělým tréninkovým tempíčkem. Úsek Mukařov-Uhříněves byla
jen trochu rychlejší třešničkou na dortu. Ty novináři nás nenechají na pokoji, tiskovka v Hostivaři byla fajn, ani
se mi nechtělo domů. 96km, avs 31,7, avtep 138
Iceman, 2007-04-27 17:29:16
Včerejší Koloděje zas stály za to.Ostatně kdy ne, že ? Ve 4 hodiny se s Čahounem sjíždím na Skalce a přímo
proti silnému větru míříme do Koloděj.Jsme zde první,na čas doráží i mladá puška Malina.Když už začínáme
dnešní Koloděje považovat za ryze šlapkovskou záležitost doráží Standa a Romča z CKKV.Vítr,který fouká
přímo proti,nepolevuje,spíše v poryvech zesiluje.Utěšujeme se alespoň vidinou snadného návratu a vyrážíme.Na
špici se usazuje mladá puška s Romčou,druhou dvojici tvořím já s Čahounem.Kluci se na špici rozhodně nešetří,i
přes protivítr jedem pořád hodně přes 30 .Asi tak po 20 minutách poprvé a také naposledy se ocitám na
špici.Rychlost okamžitě padá a tak,jakmile si elitní dvojice odfrkne,cpe se dopředu.I v háku toho mám plné
zuby.Tepovka mi málokdy padá pod 170.Sem tam,ale pravidelně před každým hupem, mi naskakuje díra,ale
zatím,byť s věškerým vypětím se ji daří zacelit.Cca po hodině se dostáváme pod tříkilometrový magneťáček.Ani
se nepokouším bojovat a všichni mi okamžitě mizí pro mě úděsnou rychlostí.Spoléhám na to,že je nás dnes málo
a kluci budou čekat a tak se taky i děje.Dík moc.Z kapsy vytahuji gel a modlím se, aby co nejdřív prokázal svou
sílu.Pokračujeme směr jevanské údolí přes Vlkančice.Je to tady dost nepříjemnej profil,něco jako ten kousek k
Tesáku v Mamutovi,samej brdek.No možná trochu přehánim .Elitní dvojka to pořád rve,někde v těch místech
ztrácíme Standu.I já posléze chytám díru,Čahoun však zůstáva se mnou a když špice zvolní,docvakáváme
je.Malinko jsem si v těchto místech orazil,přesto jsem nesmírně šťasten ,že cestu zpět absolvujeme jevanským
údolím,nejsnažší možnou cestou.Čahoun je pln dobré nálady,neustále vypráví nějaké nesmyslné historky,a tu,o

40cítce do Jevan,bere bohužel elitní dvojice vážně .Pro mě začíná peklo na zemi.Čahoun si jen jednou zkouší
špici.Docela ho zlomila,řekl bych.Odpadá,nebo se alespoň tak tváří ,mě tak v každém případě dovoluje zvolnit a
neumřít.Nejlepší přichází nakonec.Zní to ,jak z nějakého filmu,že ? S větrem v zádech, po hlavní,od Kutné Hory
to jede samo.Proto moc nechápu Romču,který vyhání tempo do astronomických výšin,ta 50 fakt bolela.Těsně
před Uhříněvsí mu to zřejmě nestačí,já odcházím definitivně do kopru,svěšuji nohy a v pohodě dojíždím do
Uhříněvsi,kde na mě čeká Čahoun.Zjevně je otřesen, sděluje mi,že ve finále jeli 63 ! Nás však jěště čeká
tiskovka,odlovujeme tudíž mladou pušku a v objetí novinářů všichni zevrubně probíráme dněšní trénink .Asi
nejdůležitější závěr z dnešních Koloděj je úkol pro mladou pušku - totiž vyhrát Doksy.Věřte mi,že na to má.
Special thanks : Romča,Standa,mladá puška,Čahoun, údaje z trati : celkem 105 km,z toho čisté Koloděje : 85 km
avs 32,3 avg tep 156, napsal : kukačka Iceman
Jura, 2007-04-27 18:35:37
Chlapci, chlapci ... zrovna vcera si mi posteskl Kolíkáč, jaký že amatérský klub Šlapky kdysi byly ... Nedalo mi
to, a tak jsem přepracoval Icemanův report, jak by asi vypadal tak někdy v roce 2003 ... Včerejší Koloděje zas
stály za to. Ostatně kdy ne, že ? Ve 4 hodiny se s Čahounem sjíždím na Skalce a přímo proti silnému větru
....Kluci se na špici rozhodně nešetří,i přes protivítr jedem pořád hodně přes 20 ... Asi tak po 20 minutách poprvé
a také naposledy se ocitám na špici. Rychlost okamžitě padá ... I v háku toho mám plné zuby. Tepovka mi
málokdy padá pod 170 ... Z kapsy vytahuji gel a modlím se, aby co nejdřív prokázal svou sílu .... Pro mě začíná
peklo na zemi ... Nejlepší přichází nakonec ... S větrem v zádech, po hlavní, od Kutné Hory to jede samo. Proto
moc nechápu Romču, který vyhání tempo do astronomických výšin, ta 30 fakt bolela ... svěšuji nohy a v pohodě
dojíždím do Uhříněvsi, kde na mě čeká Čahoun. Zjevně je otřesen, sděluje mi,že ve finále jeli 33 ! Special thanks
: Romča,Standa,mladá puška,Čahoun údaje z trati : celkem 65 km, z toho čisté Koloděje : 58 km avs 23,3 avg
tep 156, napsal : kukačka Iceman ... tak takhle nějak by asi vypadal report před 4 lety
Mirek, 2007-04-27 19:03:10
naprostý souhlas se Sousedem. Zákaz psaní kolodějských průměrů !!! Už mám krční svaly celé namožené od
toho, jak vždycky při čtení kolodějských reportů kroutím nevěřícně hlavou nad průměrama. Dosud jsem se
utěšoval tím, že je to hlavně zásluha Vyhupa, Vitase, Janouška a dalších cyklistických es, ale jak je vidět, ikdyž
si pánové vyrazí sami, tak to vypadá stejně. PS. report, co napsal Jura platí na moje tréninky i teď, snad pouze s
trochu nižší tepovkou
Vyhup, 2007-05-10 20:21:44
Krásně jsme se dnes od Koloděj provětrali. A to doslova. Praporu Kolodějské tradice se chopili v současné době
nejvěrnější. Malina a já, plus z počátku nadějně a překvapivě i dorazivší David Klíma. Leč, po 15 km se
odporoučel, údajně kvůli technické závadě, povoleném šroubku. Další fáze a vlastně ta delší tak zůstala jen na
nás dvou. Pochopitelně jsme trasu narýsovali směrem, kterým proudil nesmírně ostrý západní vítr. S tím, že se
budeme ve vracecí fázi motat co nejvíce silnicemi v lesích a údolích, což se myslím i podařilo. Brousili jsme
pěkně cesty, kterými obvykle ani s Kolodějskými tak často nejezdíme. Kopeček sřídal kopeček, pěkně nahoru a
dolů, takto vlastně až k Říčanům. Malina si hezky užil špice dle svých momentálních sil (raději jsem se ani
neptal kolik jich vlastně ještě v rezervě má...) , já se snažil nohy co nejvíce protáčet, nezatáhnout se. Přeci jen v
trenincích jsem značně povolil. Uteklo to velmi rychle, stačili jsme i chvílemi něco prohovořit, díky častým
úsekům, kde auta opravdu moc nejezdí. Hezký a příjemný trenink, Malino díky. A sorry za nižší průměr...
Malina, 2007-05-10 21:04:18
Nene Vyhupe, trénink takový jaký má 2dny před závody být. Nic masitého ale zároveň jsme se příjemně
zapotili. Trasa na Koloděje celkem netradiční. Tedy kopce tradiční byli Silniční cyklistika neznamená v
kolodějském slova smyslu, jen ježdění mezi auty a po hlavní silnici. Dnes jsem si chvílemi připadal jako
rychlejší myslivec na kole . Byla to paráda, nahoru a dolů, žádná nudička. Jízda mezi šiškami a mokrým jehličím
má taky něco do sebe Vyhup mě zavedl na místa o kterých jsem pranic nevěděl a že jich je. A Klokočná na závěr
to byla báseň, teda ne že bych ho jel úplně na pohodu ale ten výhled a prostředí. Člověk ani neví, že je 10km od
Prahy. Vyhupe hlavně já díky! 98km; 3h:03min; avs 32,3km/h; avtep 139
Malina, 2007-05-16 09:33:56
Úterní Koloděje-absence Vyhupa znamenala změnu trasy. Strašín-Tehov-Mnichovice-Mirošovice-PyšelyBabice-Ládví-Želivec-Čestlice-Pitkovice-pha... Na startu celkem 7 tváří, jelo se svižně i když po náročném
víkendu to nebylo to na co jsme zvyklí. Pár magneťáčků a kopečků ovšem naše nožky provětralo. Ovšem
černým bodem tréninku byla mokrá vozovka v Mnichovicích. 3km této silnice a byli jsme všichni jak jetel.
Honza Janura s Tomášem Kotýnkem (Vokolek Import) udávali tempo a směr trasy. Já občas přidal nějakou
intenzitu a Kolíkáč nějaký fórek Romča Chládek z CKKV měl prý krizi a bolesti v nohách ale statečně drtil

svých 53z. i v kopci. Jel s náma i Petr Líbal, že by další obět ve spárech Kolodějských úterků??? 80km,
2h:37min, 30,6km/h, avtep 123
Kolíkáč, 2007-05-16 10:19:17
Úterní Koloděje navzdory mokré předpovědi počasí nakonec dopadly přijatelně, s Malinou jsem se zcukl na
Skalce a mířili jsme ke kostelu. Moc lidí jsem neočekával, nad námi zlověstný černý mrak, ale u zastávky už
netrpělivě podupával Roman Chládek a Honza Janura. Těsně před půl přilítnul říčanský démon Franta a
překvapivě i Petr Líbal z HH Smíchov. Ještě prý máme chvíli počkat, v cykloservisu ještě někdo ladí výplet, a z
toho někdo se vyklubal borec od Vokolka - Kotty alias Tomáš Kotýnek. Vyrážíme směr Tehov, Mnichovice, kde
bohužel je silnice značně pokropená od nějaké přeháňky, voda krásně nahazuje, zpomalujeme a jedeme se
značnými rozestupy, abychom nevypadali jako Jestřáb na Malevilu Franta to psychicky nevydrží a odpojuje se a
my už si po chvíli dáváme do těla na krásně suchých serpentinách v Mirošovicích, mezi tím jak lapám dech, tak
se vyptávám Petra Líbala na podrobnosti, jak se v tom UACu udržet v nějaké skupince a odpovědí je mi kref
kref kref , ale já ji jedu teď, oproti němu který jen volně točí nohama ...Krásně rychlým sjezdem to pálíme do
Pyšel a najíždíme na starou Benešovskou, moc to tady neznám, a tak je mi každá rada od Honzy Janury dobrá,
prý nás čeká pár hezkých hupů, v naší šestici zaostávám s Romanem za nabušenou čtyřkou, která v každým
vyhupu závodí, nechápu hlavně Malinu, který si v neděli vyhrál DA-BU a dnes zase jede jak protrženej. Nahoře
se čeká a tak do Prahy už zase jedeme v úhledném balíku, nový koberec před Herinkem probudí v Honzovi
Janurovi spurterské vlohy a tak rychlost se šplhá přes 60km/hod., krásny zážitek. Před Prahou se loučíme se
slibem, tak zase příště u kostela....
Iceman, 2007-05-17 20:19:02
Dnešní Koloděje byly 4-kusové,Honza Janura,Roman Chládek,Petr Líbal a já.Jelo se zadem na
Vlkančice,následovali Kostelní Střímelice,Ondřejov,Mnichovice,Říčany.Samozřejmě že jsem byl nejslabší
kus,ale snažil jsem se i střídat,nicméně ostatní přizpůsobovali tempo dle mě takže mě utrhli jen jednou k
Omdřejovu ,kde počkali.Díky.
Kolíkáč, 2007-05-23 08:33:02
Na vcerejsi Kolodeje nebudu vzpominat zrovna v nejlepsim, i pres hrozivy radar jsem nakonec dorazil v mirnem
destiku ke kostelu, kde jiz netrplelive zdimal mokre ponozky Roman Chladek (CKKV). Nikdo jiny uz neprijel a
tak jsme se vyhoupli do sedel, ja se zahakl a uz jsme si to mirili, stale za majoveho deste, na Hradesin,
Doubravcice, pred Vratkovem uz nas uvitala sucha silnice, u Ceskeho Brdou najizdime na Kolinskou a po chvili
odbocujeme do nehezkeho, tahleho a snad nekonecneho stoupani na Krupou. Fouka proti a tak plne vyuzivam
zavetri za Romanem, ktery jede a jeste slastne komentuje jak ten kopec krasne taha az nohy Pred Kostelcem jeste
na Svatbin a jsme na hlavni smer Ricany a tak to otacime smer Praha. Jedeme zase hezky za sebou, kdyz za
Mukarovem nas predjizdi kamion, ktery se zacne nejak moc brzy vracet doprava a vytlacuje nas na krajnici,
Romanovi nezbyva nic jineho nez opustit asfalt, ale bohuzel krajnice je plna bahna, kde se mu zapichuje predni
kolo a jde primo prede mnou na zem. Najizdim do jeho kola a taky si me pritahuje maticka zeme. Nastesti to
odnesli jen odreniny na loktech a kolenou, odreny dual, utrzeny computer, zlomene bryle ... Po chvili sbirani se
znovu nasedame na kola a nakonec stastne pristavame u svych domovu. Tak jsem poprve poznal co to je, kdyz si
Vas pritahne k sobe asfalt a musim rici, ze to neni nic moc prijemneho a to jsme jeste dobre dopadli ...
Malina, 2007-06-05 22:47:01
Tááák. Po čtvrtečních Doksech se nám poštěstilo, že dnešní Koloděje se ztrhli v doslova závody . Po srazu s
Čahounem a trochu živelném vyprávění po cestě se vynořujeme u kostela, kde už netrpělivě čeká Romča, Honza
Janura a Svoboďák. Paráda, už to zaručuje svižné tempo a Kolodějské tempo. Ovšem bezplatná prezentace
nekončí Franta, Standa, chlápek s modrými Sidama...David Klíma, Tomáš Kotýnek, Libor Janoušek, srdce už mi
tepe jak ve stoupání na Romanov, k tomu Hoblíček alias Vyhup. 1,2,3 hurá, trápení může začit...Směr Ondřejov
je už zaběhlý, nedokáže vyvést z míry i přes zvlněný terén. David Klíma ovšem na Ondřejov nastupuje...ee teda
na začátek pěkný kule, zbytek dojíždí nahoru a pereme to po kostkách dolů na Chocerady, Romča ve sjezdu
ztrácí bidon jako na Romanově. Nerad to dělám ale musím se mu smát, to byste ho museli znát . Chocerady a
hurá na Komorní Hrádek, jedu nahoru vedle Tomáše Kotýnka a v jedné serpentýně, zhlížím dolů na spodní
silnici, opět David jako by nás chtěl jet ukrást. Tudíž letíme nahoru zas jak indiáni. Nahoře mě ještě s větrem o
závod dojíždí Libor s Hoblíkem. Pokračujeme přes vesničky na Kozmice, kdy nic tu nic Čahoun a další nikde
nejsou, nechci si Vokolkáče nechat ujet, a pokračujeme ve zběsilém tempu. Přichází nadvláda Vyhupa, který
zřejmě trať výborně zná a doslova nás trápí, jeho špici až ke hlavní na Kozmice jsem moc nerozuměl ale
pokračoval jsem s poslintaným bidonem dále. Nahoru do Kozmic je to jak z hororu. Pěkně střídáme já, David,
Libor, Vyhup, sklon kopce se mírně zvedá a zvedá se taky otáčky u motorů Davida a Vyhupa. Jedou jak blázni
dojíždím kopec s Liborem 50metrů za nimi. Jsem tak orvaný, že mi sedláci skoro hází 50tníky.Sjezd zpět na
Chocerady ve kterém se k nám přidávají Petr Svoboda a Roman Chládek a ještě nějaký pocestný, který jede

ovšem dobře a právem si zaslouží jet s námi , si užíváme valíme to dolů 70kou, Mavici okolních kol kolem mě
na menší dírách v silnice jen rachtají. Ostrá pravá, směr Samechov, prý je to výživa a Vyhup se mi vysmívá, že
poznám další kout z Posázavska . No kout je to nádherný, stojky jak blázen, pěkná divočina, sjezd mezi šterkem
na 2metrech široké silnici je pro mě taky něco nového. Tempo se už celkem zmírňuje, vyhození z kopýtka
nastává jen opět ve stoupáku přes Kostelní Střímělnice na Ondřejov, Libor s Davidem a Vyhupem mi odjíždí já
se chvíli rvu s Kottym, který to po chvíli zdává. Dnešním vrchařskou anabázi máme za sebou. Po rozpadu velké
části skupiny na křižovatce za Ondřejovem si to kroutíme v 5.tičleném vláčku už jen na rovinatém terénu přes
Mukařov na Říčany. Rychlost někde kolem 50km/h, jsem už dost okoralý. Ale hlavní na Říčany se jede na plný
kule. Vyhup odlétá dom, Kotty s Klímou také. Já ještě závodím s humoristou Romanem Chládkem až do
Uhříněvsi, kterou jsme prolétli snad 55kou. Roman je hold časovkář a nechtěl jsme ho zdržovat Na kruháku
děkuji i jemu a osamocen mastím dom, kde těžce slezám z kola. Pak už jen nejbližší cestou k ledničce
Nepodstatná ale pro mne úsměvná čísla: 113km; 3h:34min; avs 31,7km/h; avtep 134tep/min
Kolíkáč, 2007-06-06 11:47:03
Malina: Neni proc se omlouvat, jezdim prd, tak tam nemam co delat Iceman: Dnes se jeste nic nejelo ale vcera se
konecne jeli Kolodeje, tak jak je zname z predchozich let, 14 kusu, nabusena ucast, jak psal jiz Malina. Ja dodam
jen par svych postrehu, tahnuti baliku na me vyslo v mirnem stoupani od Mukarova na Svojetice, spolecne s
Vyhupem na cele, pekne vybarveni v tymovych dresech, jsme si to hasili tak, ze Vyhup se v pulce pta, jestli
nejedeme az moc velkou kasi , ja jen zasipu: "ani ne ..." na tepaku 180, rychlost pres 30km/hod. po chvili radeji
zalezame do zavetri, kecam s Honzou Janurou, na kterem je videt radost, jak se to dnes seslo a jen tipuje, ve
kterem brdku nas orvou ... sesup dolu a ostra leva na Ondrejov, cekam uz tady, ze neuvisim, ale silou vule visim
za Honzou a nakonec stastne se nahore pricucavame, sjezd do Chocerad, cekame na Romana, kteremu vypadl
bidon, a uz se stoupa na Komorní Hradek, Franta me taha za sedlovku, a nadava jako spacek, proc tady jezdi,
Malina zase mizi vepredu s Kottym a za nim David Klima jako raketa, peru to, co to da, stale v kontaktu za
Romanem a Honzou, ztracime Frantu a jeste jednoho borce, pomalu taky svesuji nohy a zbytecne mi naskakuje
dira, dyt jsme uz skoro nahore, tak to jeste zkusim, mam je na dohled, sjezd pod dalnici, uz se zase tesim do
zavetri baliku, ktery snad zvolni a pocka na odpadliky, ale kde nic tu nic, jedu jako magor, tocim a tocim, na
dostrel furt Honza a pred nim kousek Roman, musim, musim, Vranovská Lhota a blizim se k hlavni silnici na
Ostredek, tak tam snad budou curat , ale kdepak, casovka pokracuje, profil se furt nehezky vlni, Honzu stale
vidim, je tu Ostredek, Honza jede dolu do Chocerad, tam snad nejeli, tipuji, ze dali Sazavu, ale uz ztracim
veskere nadeje na sjeti, a tak volam Icemu, rikal, ze nam mozna vyrazi naproti, ale pry uz to nestiha a tak si to
placam domu, doslo mi piti, tratovku jsem si pro jistotu nebral, nohy rozbolely, mam 100km za sebou a
pripadam si jak po 200 to ten Ramp zase dopadne ... ale stejne diky, i za ten zacatek to dnes stalo za to, najeto
130 prumerem 30
Vyhup, 2007-06-06 13:37:20
Dva mesice jsem doufal, a... konecne se splnilo me zbozne prani, aby Kolodeje svedomite dostaly sve patricne
historii, opredene stavnatymi treninky. Pral jsem to i Malinovi, kteremu zjevne predevsim takto kvalitni sestava
napomuze v dalsim raketovem rustu. Vokolci prijeli bez okolku, Libor Janousek se na mne netradicne usmival,
pry ho tady konecne mam. Petr Svoboda, take prijel porovnat sily na blizici se Da-Ba zavod.
Vyhup, 2007-06-06 13:46:56
.... snad jsem Petra moc nezklamal. Kopce a stoupaky se jeli suprove intenzivne a nasledne sjezdy a roviny s
rozumem, na vyklusani nohou. David Klima neustale nastupy, profesorska jizda Liborova, Kotty si zablbnul,
Malina nikomu nic nedaroval, ...kez by nasledujici uterky byly vsechny takove. Jen skoda poztracenych koralku
v podobe Cahouna, H.Janury apod. Jo, i takhle Kolodeje vzdy pred lety tradicne probihaly,...se ztratami ;-)
Malina, 2007-06-12 23:27:14
K dnešnímu zrakvení v Posázaví bych přidal přívlastek dechberoucí. Trasa úplně "obyčejná" Sibřina, Hradešín,
Vyžlovka, Jevany, no a tady to začíná mastíme to v klidu dolů kolem Jevanských rybníčků. Kde Vyhup s
Davidem Klímou, dokazují že i jízdy z kopce mohou nemístně bolet. Honíme se jak psíci v Somálské vesnici.
Pak hoši z Vokolek Import velí směrem Kostelní Střímělnice, no to bude zase něco...Už jen nájezd k vesnici s
mírným stoupání byl těžce masitý. Ve vesnici se plánuje cesta vzhůru na Ondřejov...Jen slyším LEVÁ!!! Jaká
levá říkám si??? Jedeme po 2metry široké silnici, mezi baráky. V tu chvíli jsem rád, že nemám měřič aktuálního
stoupání. David nám vytvořil neuvěřitelnou stojku . Chci se tomu zasmát, ale nejde to. Koušu se do horního rtu a
rvu to za ostatními. Jedu "těžkou závodní" 192tepů ale snad to vydržím. Říkám si, že při týhle stěně to nemůže
být dlouhé. No neskutečný, Petr Svoboda, Libor, David, Tomáš Kotýnek, Vyhup, a ještě nová tvář Aleš. Všichni
to bušíme po schodech do nebe. Dlouhé to bylo ažaž, nohy mám jak z kamene. Honza Janura to s Čahounem
radši vynechávají a nadjíždí si nás do Stř. Skalice. My přes Ondřejov. Sešup dolů, pak směr Kostelec, kde mi
skupina ujíždí. Věším se za Honzu, a poté i za Libora, v Konojedech ještě nabíráme odpadlého Vyhupa a

neskutečnými kulemi dojíždíme Klímoše s Kotym. Já při střídání ze špice mám problémy se vůbec zaháknout za
zadní kolo toho posledního před sebou. U Kostelce Vokolci odjíždí. Když jsem o nich poprvé slyšel, říkal jsem
si: To bude v pohodě, kopce intenzita, jinak pohoda. Nyní si říkám už něco jiného. Ale je to strašně zábavný a ty
úterky mají neskutečnou šťávu. Petr Svoboda po celou dobu sršil humorem, hlášky typu-místo nohy špagety, mě
dostávali do kolen . Tiskovka v Sibřině byla skvělá, a pak už jen s Čahounem a Alou směr Praha. Trocha
nicneříkajících čísel: 103km; 3h:15min; AVS 31,9km/h; AVTep 135t/min
Vyhup, 2007-06-13 09:41:55
Vcera v Kolodejich jsem si prozil i ja regulerni utrpeni. Pritom cely zacatek probihal presne tak, jak mi sedi,
postupne nabirani tempa. Ale ta zrada a sadismus ve Strimelicich me vykolejila. Do vesnice taham spici do
kopce docela na doraz, v domeni, ze na navsi se to prehoupne na rovinu do Skalice,jak jsem zaslechl. Odbocka
do leva zkratkou mezi domky me tezce prekvapila. Tuhle fest naklonenou propojku jsem znal. Ale vice vpravo,
okolo kostela.
Vyhup, 2007-06-13 09:51:15
...tahle varianta vice doleva me primo sokovala. A to jsem zil v blahovem domeni, jak vsechny zasadni kopce ve
svem okoli duverne znam. Svacina tesne pred treninkem se ne a ne poctive drzet v zaludku, musel jsem ubrat a
divat se na ostatni zezadu, jak se statecne rvou, a postupne ujizdi. Od te chvile mi vsechno dalsi zrychleni
nesedelo, a spise jsem trpel. Ale zajimave to opravdu bylo.
Kolíkáč, 2007-06-20 23:19:21
Pravidelny uterni vyklus z Kolodej mel zase prichut te prave cyklistiky, letni pocasi, spravna sestava, krasna
krajina a kolegialni cekani na pomalejsi ... Ricansky Franta naplanoval trasu a uz pekne ve dvojickach si to
hasime smer Strasin, je tu Malina, Vyhup, Roman Chladek, Petr Svoboda, Honza Janura, Ala, David Klima ...
kecame o Rampusakovi a cesta prijemne ubiha, prvni proverkou je brdek na Cerne Voderady, nejdrive sesup ze
Zvanovic a pak jemny magnetacek, ktery se ale diky Malinovi stava peklem, jedeme snad furt pres 35km/hod.,
na coz uz moje zbedovane nohy z Rampa jaksi nemaji, a tak nasleduje osamocena stihaci jizda az do Jevanskeho
udoli, kde Vyhup kotvi skupinu, kdyz mu nekdo zahlasi: Mas tam vzadu lidi " diky ! A uz se to zase toci,
svistime to smerem na Skalici, nechapu co zase delam na spici a to jeste ve dvojici se silencem Malinou, ktery ne
a ne odstridat ... nakonec ho prosim na kolenou pojd uz dozadu ... kostky pres namesti ve Skalici a po chvili jsme
u reky Sazavy a mastime to dal na mesto Sazava. Je tu zase rovina, tak spokojene relaxuji v zavetri, jeste jeden
vyhup okolo klastera, okolo vily Voskovce se vydavame smer Talmberk, ke kteremu vede prijemne chladne
udoli s mirnym stoupanim, jenom kdyby na spici nekraloval Vyhup a jeho vrazedne tempo, ktere odpojuje
nejdrive Frantu a po par metrech ztracim moral i ja a nechavame vzorne srovnanou lajnu odjet. Sineme si to ve
dvojici, kecame a prejeme si, aby v Uzicich u kostelika na nas pockali, ale kde nic tu nic, az na planine u hlavni
silnice orange postavicka na zlutem Authorovi, ktera nas odtahne az do lesa za Benatky, kde si Kolodejsti draci
odskocili do lesa. Diky Vyhupe, zase si to muzeme palit pekne pospolu, ale pohoda netrva dlouho a brdek v
Nucicich nas zase trha a sjizdime se az za Kostelcem, zase chvili odpocinku, ale za Vyzlovkou uz odpadam
navzdy, rovinu palit 50km/hod. na to fakt uz dnes nemam. Nastesti pred Ricany ceka vysmaty Malina a dovazi
me na Sibrinu, kde uz spokojene sosa lahodny mok Ala, a my na nic necekame a taky vychutnavame chmelovy
zazrak a hodnotime dnesni nadherny vyklus po Rampovi Nakonec natoceno 130 prumerem 32.
Iceman, 2007-06-21 21:13:31
I přes výstrahy z radaru ČHMU jsem dnes vyrazil do Koloděj.Neb mi cestou vanul vítr do zad,přijel jsem ke
kostelu už ve čtvrt.Obloha již hrozila průtrží mračen,byl jsem zvědav,zda se vůbec někdo ukáže.Nakonec dorazil
Honza Janura,Petr Líbal a Vyhup.Ten okamžitě nasadil neuvěřitelné tempo,které jsme my ostatní jen těžko
akceptovali a tak urazili asi 10 km,když v tom se obloha doslova roztrhla a na zem se valila povodeň.Rychle
jsme se rozloučili s Vyhupem,ten zamiřil do Říčan,my ostatní jsme se schovali pod první přístřešek a snad půl
hodiny pozorovali padající provazy vody.Tím také Koloděje skončili.
Kolíkáč, 2007-07-12 21:17:27
Tak po odmlce mi dnes klaply konecne Kolodeje. Mel jsem trochu obavy, jestli vubec nekdo prijede, ale kdyz se
blizim k zastavce, tak uz na me z dalky haleka Petr Svoboda, po chvili dorazi Franta z Rican a od Prahy se pririti
jeste promoceny HonzaA, ktery pry chytil sprchu na Jizu Pak se jiz nemusim o nic starat, zavesuji se na konec
hada, jehoz hlavu tvori Petr, ktery po celou dobu vyjizdky ze spice ani nesleze. A stoji to za to ... valime to pres
Kvetnici do Uval, kde najizdime na "kolinskou" a palime to furt pres 40. V magnetaccich u Ceskeho Brdou
ztracime HonzuA, ktery prijel na zimakovi s blatnikama ... po chvili odbocujeme na Lipany, kde je curaci
zastavka a kde ma jeste HonzaA sanci nas dojet, coz se taky stane. Pres Lipany jedeme na Kurim, kde si davame
historickou prohlidku po mistnim namesti, pamatky jsou to krasne, jen kdyby nebyly na zemi ty sileny koccici
hlavy se snad 2 cm mezerama ... no Kral a Prasily jsou na obzoru, tak se musi potrenovat uplne vsechno . To uz

jsme nekde nadobro ztratili HonzuA a kochame se serpentinami na Bulanku, Franta taky odpada, vcera si pry
lupnul 160 a tak nebude blaznit, ja visim a visim za Petrem, ale kdyz se zvedne ze sedla, tak uz nemam narok
...nahore na sebe cekame a smazime to dal smer Nucice, kde odbocujeme na Konojedy, tady je taky pekny
magnetacek, sice ho uvisim za Petrem, ale nasledujici mirne naklonenou rovinu, kde to surove rozjizdi zase
malem ke 40km/hod. uz sklesle odpadam ... pak uz klasikou pres Kostelec a Vyzlovku do Rican, par spurtu na
ceduli a odpojuje se Franta, ja pak ve stalem haku za Petrem uz to doficime do Hostivare, kde se jen potutelne
usmiva pri pohledu na computer, kde se na nas smeje 70km za 2 hodiny. Pak se uz nastesti odpojuji a konecne se
muzu vyklusat domu, kde zlikviduji veskere rodinne energeticke zasoby. Jo, zase to stalo za to
Kolíkáč, 2007-07-31 22:03:51
Po Beskydu jsem dal oraz a az utery me probudilo, ze bych taky mohl protocit nozky a dorazit do Kolodej. Pred
tim jsem se jeste svezl v haku za Miki, takze u kostela se na me smalo uz prijemnych 60km. Mel jsem trochu
obavy kdo dorazi, prece jenom jsou dovolene, ale uz tu nervozne popojizdel Roman Chladek z CKKV, za chvili
prilitl Vokolek Libor Janousek, Franta z Rican a necekane i Pavel Cadil na novem specialu. No a kdyz jsme za
Sibrinou nabalili dalsiho Vokolka Davida Klimu bylo jasne, ze to zase bude maso. Jedeme klasickou trasou na
Mukarov a pres Stihlice na Vyzlovku, kde uz s nami neni Pavel. Fanda jak sliboval v cervnu, ze me do 3 tydnu
zadupe do zeme, tak nekecal, jezdi mu to naramne a tak kdyz si David dava intervalek na Konojedy, tak za nim
spolehlive visi, narozdil ode me, nastesti se zvolnuje a tak krasny sjezd do Skalice uz si vychutnavam v zavetri.
Jedeme na Sazavu a odtud prichazi kaskadovite stoupani pres Dojetrice na Ostredek. Roman dnes nema svuj den
a tak zustava trochu pozadu, Vokolci uz jsou v cudu a prede mnou na dostrel Fanda, tak panacku jdu na Tebe .
Za Dojetricemi jsem ho dojel a jdu pred nej, Fanda se ale vesi na moji zadni gumu a jedeme jako blazni (aspon
nam to tak pripada), nadherny souboj, nohy uz pekelne boli, ale musim, jdu ze sedla, ale kopec je jeste prilis
dlouhy, zase si sedam a do nastupu jde Franta, bidak jeden, uz jsme myslel, ze moc sil nema, ale nakonec jsem ja
ten, ktery bezmocne svesuje nohy ... nahore se sjizdime i s Romanem a palime to na Ostredek, kde uz nas ceka
David a Libor. Prohlizime krasnou krajinu a vyhled na Ondrejov, do ktereho mirime. Ale jeste nas ceka sesup k
vode do Chocerad a pak dalsi dnesni vyziva nahoru. Fandy se ptam, jestli uz to nedame jen na pohodu a nebo
jestli zase budeme zavodit a odpoved je jasna: "S tebou budu vzdy zavodit !" a hned zpocatku kopce odskakuje,
ale v pulce ho s Romanem sjizdime, nabalili se na nas i dva MTBaci, kteri se nas krasne drzi, kopec znovu
pridava na procentech a Fanda odpada, juu ja ho dostal ! Tak dnes to mame 1:1. Pak uz pres Struharov do Rican
a s Romanem vytocit nozky do Sterbohol (jel furt svoji tradici 40km/hod., blazen jeden). Jo dnes to zase byla
100% cyklistika, natoceno 160 prumerem 29.
Iceman, 2007-08-15 09:09:58
Včera jsem nakoukl do Kolodějí.Překvapivě se i o prázdninách sešlo celkem pět lidí,mezi nimi Honza Janura a
Roman Chládek.Začalo se dolů Jevanským údolím,kde se jeli takový kule že jsem chvílemi tepal 169 !Pak
utržen ve stoupání na Ondřejov,kluci naštěstí počkali,dík,a pokračování směr Mnichovice.Cestou se každý brdek
spurtoval,ale nějak jsem to všechno přežil.V Říčanech jsme se rozdělili,já s Honzou Janurou směr Jižní město a
byl jsem fakt nesmírně rád ,když Honza ,vzhledem k tomu jak jsem vypadal ,prohodil :" domů už pojedeme jako
lidi !
Iceman, 2007-08-22 08:57:12
Myslím,že pro všechny to byly včera vydařené Koloděje.Již od Tesca jsme jeli v 5. Přesně v 16,30 vyjíždíme od
kostele snad v 14 lidech.Nejpočetnější Koloděje a snad i nejnabitější,co jsem kdy zažil.Nemaluji si,že bych
tempo,kterým se jede mohl uviset nějakou delší dobu,zvlášť,když Malina s Kuřetem v každém kopci jedou jak
protržení .Můj osud se definitivně naplnil u Vlkančic.Nějakou nešťastnou náhodou jsem se ocitl na špici a po
odstřídání mi zbylo sil jen na tupé otáčení nohama,které samozřejmě nemohlo stačit na rozjetý kolodějský
expres.Pokračoval jsem tudíž sám na přes S.Skalici na Ondřejov a Struhařov.Tam mě,k mé potěše,opět sjelo
Kuře na Malinách a po marném čekání na zbytky kolodějského expresu jsme pokračovali směr Sibřina,na
tiskovku.Potěšení ze shledání mě však dlouho nevydrželo ,chlapci totiž celou cestu zpět cvičili nástupy a
následná odjetí ,ale abych jim uplně nekřivdil,taky mě i párkrát potlačili. Díky všem za včerejšek a nejen "
oranžové lavině " .
Šemík, 2007-08-22 09:16:59
Jo byl to zase mazec , pro kolodějské zkušeňáky asi normálka ale pro mě to byl svatek. Vlastně jsem tam přijel
jen nakouknout, na večer už jsem měl něco v plánu. Jako že se s balíkem svezu k Mukařovu a pak hurá domu ať
všechno stíhám. Nikdo mi samosebou neřekl že se pojede uplně jinudy, odpadl jsem teda uplně prošitej v
Kostelci a nestíhal samosebou nic ale byl to zážiteček. Už od Tesca jízda se 4 šlapkama, měl jsem takovou radost
že jsem pánům cvičně nastoupil v jednom kopečku. Teda já si připadal že utočím, ostatní to asi neviděli až tak
ostré, Kuře s Malinou si mě vklídku pohlídali ani se nezadýchali ale já se bavil. Prostě nádhera. No pak už jsem
jen visel a visel a v druhem větším stoupání na trase jsem definitivně odpadl. Koukám na budík, v noháh už (s

cestou na start) 90km, ztracenej u Kostelce, klepal se mi nohy, no fakt mazec . Celkem jsem natočil 125km.
Díky pánové.
Kolíkáč, 2007-08-22 09:45:16
Jo byla to parada, oranzova srdce se zase rozhorela , takove orange Kolodeje nepamatuji. Skoda, ze u toho
nemohl byt Vyhup, ten by snad nad tou krasou uronil i slzu ... a nebylo to jen 6 Slapek, ale dalsich asi 7 kousku,
takze balik velikej . Franta s Petrem Svobodou naplanovali trasu a uz se to palilo na Hradesin, sice se mi po
pondelni strece z Vysociny nejelo uplne optimalne, ale hlavne pritomnost Semika a Icemana me hnala dopredu v
haku za nimi. Kure a Malina rozvesovali spic a Alanek navzdory tomu, ze mel jeste zatez na zadech si spokojene
liboval co se jedou za kule. Zahrady u Kostelce zacaly nejdrive mokrym sjezdem a pak uz tahlym nekonecnym
stoupanim, vzadu jsme zustali ve trech statecnych (Semik,Iceman a ja) a drtili to, co to slo ... nahore uz ale
ztracime Semika a s Icemanem se dotahujeme do zvolnujiciho baliku. A hup pres Konojedy smerem k
Vlkancicim, tam zase tempo roztaci Malina a Kure, jeste je servu, ze ta spic musi jet rychleji, Ice poznamenava
at neprovokuji, ale te me hlasky se chytli ostatni a opravdu se jeste pritvrzuje, hakuji s vypetim vsech sil borce
pred sebou, co zrovna jede spic, ja uz nejsem schopen ani odstridat, coz nebylo prave to nejlepsi, ten brdek do
Vlkancic me prelitne vetsina jako nic, ale nastesti ve sjezdu dolu se priblizuji take k jednomu odpadlikovi a po
chvili dojizdime i Alanka a skupina je na dohled, najednou z ni odpadavaji dva orange dresy, cekaji na nas a
dotahuji zpet, no to je tym ! Diky Kure na Malinach Bohuzel ztracime ale Icemana, ohlizime se, ale neni na
dohled ... Tak jeste kostky ve Skalici, kde zase nabiram mensi ztratu, ale diky Alankovi si to sjizdime a tak udoli
muzu protrpet zase v zavetri ... Petr Svoboda jeste haleka, ze dame Voderady, no tak to bude moje konecna, a
taky ze jo, drzim se na dohled jezdci na Gerberovi, ale nohy uz se ztezka otaci ... jake je moje prekvapeni, ze na
nas cekaji na Tremblatech, Petr Svoboda furt hecuje kde jsem, proste si me chteji vychutnat az do konce. A aby
to nebylo jednoduche, tak se znicehonic jeste zjevuje David Klima a kalime to k Mnichovicim a pak zpatky na
Struharov, to uz jedeme s Alankem a kecame o letosnim Krali Sumavy. Pred Ricany zase letecka rychlost, my se
odpojujeme a dorazime na tiskovku na Sibrine, kde uz nas ceka vysmate trio Malina, Kure a Ice. Diky vsem !
Malina, 2007-08-22 10:04:20
A aby toho nebylo málo-další pohled na včerejší startovačku! Včera to byl svátek, jak jinak to nazvat. Už u
Tesca vidím 4 stojící mandarinky a já jako pátá se přidávám a jedem na start ke kostelu, už jen svezení, kdy
máme všichni orange dres je prostě super. U kostela se to sjíždí jak k pouti. Tu monokok, tu hliník, carbon,
ocel...je nás tady tak 12 (ani jsem to nepočítal) a jede se! Dost netradiční trasa na Sibřinu a Hradešín. Vypadá to
náramně, v takovém balíku se Koloděje v mé paměti ještě nejeli. Sešup vlhkým a lesní padákem do lesa pod
Kostelec, levá a kopec "Zahrady" před námi, nabírám obrátky a než se stihnu mrknout na tepák, Kuře v patách.
Letíme nahoru dost z ostra 22-26km/h. Nahoře nás dojíždí ještě Petr Svoboda(PS), který má formu zase jak z
hromu. Pak rozjíždím rovinku k odbočce na Vlkančice, kde se kolodějská grupa rozjede na 50km/h. Brdečky k
Vlkančicím se závodí jako v Krňanech. Akorát ty Vokolci chybí. Před Vlkančicemi nástup Kuřeho, tak to toho
jdu hlava nehlava, PS se přidává a pár metrů před koncem kopce, má můj skalp. Umírněná část k Jevanskému
udolí, je na regeneraci a na to aby se mohlo zase letět k Černým Voděradům. Voděrady jsou dobrý utahovákem,
a tak zatím co mi (Kuře s PS a ještě jedním borcem) na začátku odskakují, já jedu svou a na konci je dorážím
útokem. Zde už je balík roztrhaný a pak s Kuřetem vyhlížíme cestovatele Icemena, čekáme už ve 3 na ostatní,
ale kde nic tu nic, tak hurá směrem k Sibřině. Za chvíli se za námi na silnici objeví dost šedivý mráček...co to?
Říkám Icemu, ať se připraví. Žádné mraky, Klímák je tu taky!!! Šup do háčku a až před Říčany letíme a
neklesáme pod 50. Směrem na Sibřinu, už bez davida, letíme a střídáme s Kuřetem, jednou postrkuju Iceho, ať je
u toho iontového nápoje na Sibřině dřív. A s Birelem a horkými Malinami (byli výborný!) v ruce, očekáváme
Alánka s Kolíkáčem. Cyklistická bible skončila ámen.
Kuře, 2007-08-22 10:57:04
Když jsem si bral dovolenou na Koloděje, netušil jsem, že jsou vysoce návykové.Vše už bylo řečeno, takže třemi
slovy: super, super, super!!! Díky všem za super zážitek!!! Kolíkáčovi zvlášť za pomoc!!!!!!
Svobodin, 2007-08-22 12:42:35
Fakt nevim co na tom vidíte.Hnusná rozbitá mokrá silnice a když ne tak prší.Holandskej národák se na mně
střídá jak na šlapce.A když mě konečně urvou tak přilítne Klíma.No prostě hrůza.Po včerejšku mě skončila
sezona protože jsem strženej jak starej budík.Nikdo tam nejezděte, rozmetaj vám všechny idealy o vlastní
výkonnosti.
Malina, 2007-08-28 19:38:05
Koloděje opět nezklamali! Opět spousta lidí na startu, bohužel ne všichni uviseli všechny utahováky...v
posledním kopci na Struhařov to padlo i na chudáka Kolíka David vyprávěl jak byl v neděli na ŽD plechový, ale
dnes to nebylo znát a opět nás nenechal v žádném kopci nezpoceným. Zapadlá vesnice Mělník, kterou nás dnes

protáhl byla více než bolavá, škoda že jsem si nevšiml, že tam nějaká vesnice je. Pak nás hošík před Stříbrnou
Skalicí opustil a my pokračovali přes další vršky na Ondřejov a Struhařov. Kostelní Střímělice letíme jak po
rovině a rovinu na Říčany letíme jak z kopce. Ač trochu chladné počasí stejně jsme se všichni pěkně připekli k
sedlům... 110km, a krásná průměrná rychlost 33,5
Šemík, 2007-08-28 22:29:49
Opět moc dobrý, nemá smysl popisovat zase Koloděje. Klasika už cestou z Tesca, Malina občas překročíl
rychlost 45km/h. Tentokrát netradiční trasa, první polovina bez větších kopců, i tak ale funím jako blázen. Kluci
zahřívají svaly, já jedu na max. Místo odpadnutí Šemíka je tentokrát za Konojedama, pokorně opouštím balík a
jedu už v klídku na tiskovku do Sibřiny. Až do teď teda klasika, vše podle plánu . Jenže na tiskovku dorazí
kromě Kolíkáče i Kuře a cesta do Prahy se mění v boj o přežití. Kuře tohle byl opravdu mazec, Na budíku
121km, avg 29,2, huráááááá.
Kolíkáč, 2007-08-29 17:08:21
Na vcerejsi Kolodejky jsem byl hodne natesen, naposledy jsem na kole sedel ve ctvrtek, kdy jsem se musel
dopravit na Vysocinu za rodinou do Bystrice. Shanel jsem kde se dalo nejakou lokotku a nakonec se podarilo
spolecnost mi delala ULTRA Miki ... motali jsme se z Prahy pres ten hrozny provoz, ale nakonec od Kostelce uz
to byl balzam na dusi, cesta do Uhlirskych Janovic ubihala pri vypraveni o RAAM a o Lichnove, a ze pry Jira
ma formu jako remen, to bude boj na Krali, pred Janovicemi jeste spurt na ceduli, aby dobre chutnalo na mistni
zahradce. A ze pry jeste da Zbraslavice, vubec nic jsem nenamital, zahakl se a uz se supajdilo pres kopec
nekopec, diky Miki. Ve Zbraslavicich uz kazdy na jinou stranu a ja si to nadsene hakoval oblibenou strekou pres
Hlohov, Habry az do Chotebore, kde zacalo pekne foukat proti a najednou jsem prestaval slapat, rychlost klesla
ke 20km/hod. a moralka byla hodne dole. Od Zdaru me jeste proverilo par hupanku a vypadalo to jen na
pouhych 198km a tak jsem jeste mirnou oklikou nakonec prekonal vysnenych 200km ... o vikendu prasatko na
rozni a pivinko a tak to byla dobra priprava na ten vcerejsek Opravdu jsem si nejak veril, ze bych mohl v
kopcich s draky aspon trochu uviset, ale kdepak, jeste magnetak pred Vyzlovkou nejak omylem na spici, ale za
Konojedy smerem na Oplany uz jsem odpadaval jak sucha svestka, nastesti jeste pockal Alanek a pak Malina a
pak i cekajici skupina. Po chvili relaxu po rovine odbocka na kopec Melnik, kde jsem zase posledni, chybi tady
Fanda, ktery si to radeji objel okolo, nastesti pred Sazavou se zase davame do kupy a pres Skalici do udoli smer
Jevany. Pak ovsem doleva na Kostelni Strimelice, kde jakz takz drzim hubu a krok, pak ovsem saltruji nejak
nesmyslne a zase odpadavam do propadliste dejin. Za Ondrejovem jeste nepochopitelne cekaji na moji trosku,
ale kdyz si zacinaji nastupovat na Tremblaty hlavne Malina a Alanek, tak uz toho mam tak akorat a odpojuji se a
zacinam se plouzit na tiskovku do Sibriny. Tam uz netrpelive popojizdi Semik a kdyz nas po hermelinku a pivu
navstivi Kure, tak nalada se zveda a pak jiz jen zavodnickou rychlosti to palime domu, kdy nas stridave tlaci
Kure a my se Semdou mezi sebou spurtujeme a jeste Kure hecuje, at pridame fakt jak maly kluci ...Jo, a ve
ctvrtek jsem v 16 na Skalce Malino, Icemane ....
Kolíkáč, 2007-08-30 21:37:36
Dnes to nebyla lehka ctvrtecni limonada, ale klasicka uterni sodovka okorenena pritomnosti certa Diabla a
konecne i Astrala3 . Seslo se kolem 14 chlapiku, jela se rovina na Vyzlovku a Kostelec, nadherny pocit to palit
na hladounkem asfaltu k 50 km/hod., pak odbočka na Nucice a pak uz peknym utahovakem do Konojed, nevim
proc, ale dnes stridal jeden nastup druhy, tu se prehnalo sede mracno od Vokolku, tu modry Diablo z Tesca a
nebo cervena Malina s Alankem Pak sesup do Skalice zalehly jak Valentino Rossi a udolim si to sineme k
Jevanum, ale kopcu bylo jeste malo a tak Voderady, Diablo furt prede mnou, a tak jsem musel taky uviset ,
bacha jezdi mu to skvele ! Pak uz pres Struharov a Mukarov do Sibriny, kde na tiskovce probirame dnesni
"sodovku". Ta jizda v tom baliku, to ti je Vam takova nadhera natoceno 111 prumerem 33
Alánek, 2007-08-30 21:38:03
Dnešní Koloděje byli proti úterku velmi pophodové. Snad každého, kdo se účasnil úterní honičky (až na Malinu)
boleli nohy, takže tempo bylo tomu úměrné. Dokonce jsem stačil i pokecat. Účas byla opět veliká, takže nezbývá
než se těšit na úterý, kde naposledy potrénujeme na Krále. A
Malina, 2007-08-30 22:24:40
Alánku, mě že nebolí nohy?? Jen jsem šel do kilometr vzdálených potravin asi půl hodiny. Dnešní nástavbu bych
taky rád okomentoval. To, že tu existuje pár Kolodějofilních jedinců, to se ví Naši orientaci, ale bohužel nelze
než akceptovat. Co má člověk taky dělat, když na srazu spatří více cyklistů než lidí čekajících vedle na autobus.
Kdyby se tam vybíralo startovné, tak platím a nechávám klidně víceciferné díža. Mít tréninkový plán, tak ho
směle a pravidelně s veškerým úsilím porušuji. Ty úterní a čtvrteční šlehy by za to stáli. Svézt se mezi 10-15
cyklisty...prostě lahůdka, kterou nějaký Ergomo, jak se ten krám jmenuje? Nebo pokec s doktorem asi nenahradí.
Dělám to bohužel jen pro zábavu. Kalup až za Vyžlovku při 50km/h, nebo nástupy v některých prďákách,

regenerace Jevanským údolím jen proto, aby se to mohlo zase lámat na Černé Voděrady. Ani mi tolik nevadí, že
se nejel můj oblíbený "jezdivý" kopec k Ondřejovu. Ve čtvrtek to bývá volnější a tak se ty kopce nejezdili
pravda úplně nadoraz! I přesto Voděrady, kde jsem ujel a vzápětí to za mnou mastí duo z řad VIP jezdců
(Vokolek Import pekelníci) ve složení Ploch alias Železný dědek07 a kdo jiný než Klímič. V tu chvíli mi jsou
nějaký zásady, že se maximální tepy ke konci týdne jezdit nemají, ukradený a vesele cíleně si chrochtám na
maximálkách jen aby si kluci taky dali do nosu (To, že si nedávají, už mě nezajímá ). Konec už je pohoda na
vyjetí k Říčanům...ale pak se nezapřou zvířecí pudy v Diablovi a Astralovi a s automobilovou rychlostí brd
nebrd to šineme až ke stolu k Birelu. Všem dnes díky díky!!! 103km při 33,3km/h
Iceman, 2007-08-31 08:40:55
Ony ty Koloděje mají opravdu něco do sebe.Dokonce i pro méně výkonné jedince jako já.Pokaždé,když
vyjíždíme od kostele sám na sebe sázím kdy chcípnu.Tentokrát mě chlapci dovezli pod kopec v
Konojedech,když už předtím jsem stíhal jen tak tak.Neumíte si představit,jaká je to nádhera,najednou moci si jet
své vlastní tempo .Takže už pak sám S.Skalice,Ondřejov,Říčany.Prošitej jsem byl jak brok,zima byla,takže jsem
vynechal i tiskovku a pelášil z Říčan po hlavní silnici až na Chodov.Jěště teď po ránu cítím v nohách žiletky
kyseliny mléčné,mám dojem že bych si mohl podojit nohy .Mě to dalo 110 km průměrem 30.
Alánek, 2007-08-31 11:57:31
Malina:>Mě to tak připadalo, vzláště co jsi předváděl na Voděradech. Tentokrát jsem ani nepomýšlel, že bych s
tebou alespoň kus stoupání jel a nepomáhalo ani Zátopkovo přísloví: když nemůžeš, tak přidej. To platilo asi jen
na tebe .
Alánek, 2007-09-04 21:43:40
Dnešní Koloděje byly opravdu pohodové. Jelo se velmi klidné tempo, žádná honička, jen tak si protočit nohy
před Králem a počasí také docela vyšlo, až na ten vítr. Já jsem natočil něco málo přes 110, takže naprostá
spokojenost. Jen účast jsem čekal větší. A
Kolíkáč, 2007-09-04 22:38:26
No az takova pohoda to tedy pro me nebyla ... foukal neprijemny severak a cerne destove mraky nas stale
pronasledovaly. V zastavce se mackal uz Svobodin, Miki, Romca, Honza Janura, Alanek, pak prilitl Fanda a
cestou se pripojili tri Vokolci ... po mensi hadce kolodejskych meteorologu se jelo netradicne na Mnichovice, u
Rican se odpojila Miki a k tomu nas jeste oblitaval Diablo v aute. U Mnichovic silnice pekne nahazovala, coz na
nalade moc nepridalo a tak nakonec do Jiloveho jsme dorazili jen v 6 kusech. Okolo Reneho a pres Krizkovy
Ujezdec jsme se priritili do Pruhonic, kde zdravime v protismeru Marhiho z KPO. Natoceno 110, prumerem 30,
tak snad to nakonec splnilo ucel, nohy boli, coz je pred sobotou dobry znameni a ted uz jen hezky odpocivat
Kolíkáč, 2007-10-04 21:18:36
U kostela jen Martin, kamarad od Svobodina, a tak jsme pohodovym tempem dali Struharov a Ondrejov, bylo
krasne, slunce pomalu zapadalo, teploucko a prijemne si kecame o cyklistice. Pak sjezdem ke Skalici a pred ni
ostra leva a Jevanskym udolim si to sineme domu. Pred Jevany zacina slabe mzit, i silnice je navlhla, tak uz nic
nevymyslime a i diky prichazejeci tme se ritime domu. Uz dalky vidime nad Prahou zlovestnou tmu, ze by dest?
Jedeme zadem na Kolodeje a pred Dubci to prichazi, tam nahore snad zacali vylevat z oken kyble vody . Jeste
zastavujeme, navlekame vesty a hned po rozjezdu citim jak mi zadni kolo plave, ne neni to tou vodou na silnici,
ja jsem pichl Rychle hledame nejaky strom, pod ktery se aspon trochu schovat, Martinovi rikam jed domu, to
nema cenu na me cekat, ale ten odmita pomaha mi. Diky ! V plasti zabodly kus stareho hrebiku, no to je pech, za
celou sezonu jsem defektil snad jen jednou a ted musim v tom nejvetsim chcanci. Behem 10minut vymeneno,
nafouknuto a valime to domu. Silnice je pokryta souvislou vrstvou vody, jsme promoceni naprosto dokonale,
nastesti je teplo. Ve Sterboholech se loucime a kazdy sam si to doplavavame domu. Natoceno 99 prumerem 29.
Jestřáb, 2007-10-07 21:12:01
Dneska jsem si s Icem, Malinou a kolodějským spol. užili krásnýho výšvihu do Vyhupova království v posázaví.
Dost jsem na Vyhupa vzpomínali, kde je, co dělá, že se po něm zem slehla ... Většinou nebyl problém ho tu
kdekolik a kdykoliv potkat v jakoukoliv dobu, dnes ale bohužel ne. Tak jsem to museli odkrouti i bez jeho
mašinky. Jelo se i na mě neobvykle přijatelně, jenom občas zatahala dvojice ve žlutých dresech nebo Ice s
Malinou. Malina se začal zahřívat až tak po 100 km, když jsme se vraceli domů k Vendisovi. Sotva jsme mu s
Icem stačili, prý měl hlad (což nechápu), který u Vendise ukojil česnečkou a kofolou a jel dál dom. My jsme se
Icem ukojili pěnivým mokem a obědem. Bylo opravdu super, škoda že nejelo víc šlapek. Tak snad příště.

Iceman, 2007-10-08 08:45:07
Potvrzuji slova Jestřába,Koloděje byly parádní, tempo přijatelné,jen občas,když se na špici dostal Jestřáb s
Petrem Svobodou mi začaly zaléhat uši.
Malina, 2007-10-08 10:43:47
Byla to paráda. Dopolední krajinkou ve vyklusávajícím vláčku. Když se Jestřáb rozpovídal o krásách a
nastrahách bikování, začala se ve mě vařit závodní krev a hned bych běžel nějakýho koupit! Snad se časem něco
sežene. Tempo výletní a sváteční. Krásných 120km na vyšlapání...budu jezdit častěji
Iceman, 2007-10-14 17:53:08
U Kolodějského kostele se dnes sešlo snad 20 kilometruchtivích lidiček.Cestu jsem si tam našel i já
a Léňa.Rákoska byla pořádná ale během dne se teplota výrazně pohnula nahoru,takže v kopcích se nejeden z nás
i zapotil .Silničky s horákama hrály remizu.My, co neradi les, jsme objeli cosi pohodových km zhruba po trase
Koloděje-Mnichovice-Mirošovice-Čtyřkoly,pak přišlo nesčetně brdků takže paměť jsem si vyresetoval Hrusice.Ve sjezdu do Mnichovic Léňa píchl,takže jsme vystoupili z vlaku.Za půjčení pumpičky mě pak Léňa
odtáhl k Říčanům a pak už každý sám domů.Byla to krásná nedělní vyjížďka a dle informací také letošní
předposlední Kolodějská.Mě to dalo 104 km a popravdě toho mám po včerejšku dost.Astalavista kolo,dřív než v
úterý tě nechci vidět

rok 2008
Iceman, 2008-04-01 21:30:29
krátké shrnutí dnešních Koloděj od Icemana :
1.jednici mám jak jetel.
2.před Vlkančicema jsem trefil past na mamuty,jen doufám,že to zapletenci nějak rozchoděj
3.utržen před Jevanama
4.lehnul jsem v Uhříněvsi na kolejích
5.pivo u Vendyse zachránilo večer
Takže příště pánové a dámy se na celý Koloděje mohu zas krásně TĚŠIT !!!
Šemík, 2008-04-01 21:49:41
krátké shrnutí od Šemíka :
1.první polovina dobrá, visel jsem uspěšně, užíval si
2.užasná špice Léni s Malinou u Kostelce
3.u Vlkančic pár chvilek po Icemanovy pasti na mamuty jsem spalil poslední zbytky cukru
4.před Jevanama odpadam zcela vyčerpán, na budiku 70km a avg 33,6
5.zoufala jizda proti větru na Prahu, Ice pořád cca 300m přede mnou, nemužu ho dojet
6. U Říčan mě dojíždí Honza, dotáhne mě na Iceho
7.pánově TĚŠÍM se na příště
Kolíkáč, 2008-04-01 22:11:09
Musí to ze mě ven, jsem toho zase plný Prostě Koloděje, tam se na kole stále něco děje A dnes obzvlášť, od
rána se zase necítím úplně OK, nějaká podivná únava nebo co, doma v 15:15 teploměr do podpaždí, teplota není,
vypadá to na nějakou lenost asi. Juknu z okna a tam u sloupu už si to klábosí rozjařený Léňa a Šemík. Jdu na to
Dnes ale cítím, že musím zákonitě vycouvat v prvním sebemenším kopci, březen mi vůbec cyklisticky nevyšel.
U kostela už Roman z CKKV, Kapr ze Sojovic a HonzaA od Vendysů . Mohlo by to být dnes takové
pozvolnější, si říkám. Pak však uzříme aprílový žert. Vitas je tu! A za chvíli Malina. Tak to nebude poklidné.
Kostel odbíjí 16,30 a pomalu nasedáme do sedel, ale je cítit, že stále někdo chybí áááá nechybí už u nás brzdí
říčanští matadoři Tomáš a Franta. Tak teď už můžeme vyrazit.
Je nádherně! Počasí zatím klaplo na jedničku, teplo a slunce. Jedeme klasiku přes opravené Březí. Na špici si
prozpěvuje Malina s Vitasem a za nimi už funím já se Šemíkem. Snad jim ta špic vydrží co nejdéle. Kopec v
Březí trpím s dírou na konci, nový řetěz si nechce sednout na větší pastorky, střílím jak u Verdunu, naštěstí
nahoře čekají na nájezdu na hlavní. Z Mukařova na Vyžlovku to je óda na jarní cyklistiku, vítr v zádech, jedeme
v lajně málem 50km/hod., magnetáček letíme jak smyslů zbavení A jede se dál, stále očekávám příchod krize.
Za Kostelcem si užíváme špice s Icemanem, hlavou mi letí, šetři se vole! Brdek před Nučicemi zase závodíme,
tedy my vzadu, Malina se mi zdá, jak kdyby jel objemový trénink
A už se blíží Vlkančice, zkusím je co to dá, teď nesmím odpadnout, jsme nejdále od domova Pod Vlkančicemi
si začínají okolo mě stěžovat, že mám nějak sedlo moc nízko, a jo, až teď se mi zdá, že sedím málem u země.
Zajela sedlovka, nemám imbus, ale je tu Tomáš Vitáček, velí zastavit a ladíme spolu posed. Díky!

Krásně jsme oddychli a tak stříbrné skalické kostky zase můžeme pořádně gumovat. Konečně v jevanském údolí,
sakryš, teď už mě nesmí odpárat! Stále přes 35km/hod. to valíme za Karlem Gottem :) Během cesty ztrácíme
Frantu, Šemíka, HonzuA a Iceho. Mě taky vystrčili před Jevany ven. Mám toho dost, tady v zimě jezdíme kolem
18 a teď furt přes 30. To je děs. Kaprovi to nic nedělá a tiše si pluje v závětří, já už mám díru 50m. Zvolnili, asi
se klaní památce Karla Svobody, toho využívám a docvaknu je.
Vyžlovka už zase začíná tahat, Vitas mě dokonce jednou postrčí, aby pak společně s Kaprem odplavali směr
Čelákovice. Torzo balíku to pálí na Prahu. Malina chce točit kratší špice, nejsem proti, já je mám asi tak 5-ti
sekundové Roman s Léňou se nenechávají zahanbit a perou to stále 40km/hod. Voda, do háje, silnice krásně
nahazuje, mezi zuby cítím sůl. Je mi to jedno, teď jen co nejrychleji domů. Nad Prahou je krásný západ slunce,
nad námi černé mraky. Škoda, jsme jako cyklokrosaři. Ale úsměvy na tváři nemizí, dočkali jsme se, sezóna je tu!
110km průměrem 32. Díky pacienti od kostela!
Kapr, 2008-04-02 21:35:42
Kaprovy první Koloděje na apríla byly super!!! Vše už skvěle napsal Kolíkáč, k tomu není co dodat, jen krátce k
časovce dvojic "Vyžlovka - Čelákovice" , Vitas na špici, Kapr visící na udici, byl to zážitek plout za mistrem. Na
Hradešín jsme nešli pod 40 a z Hradešína na 53x11, já 53x12 mezi 50 a 60 , brdky jsem se držel zuby nehty, ale
v posledním nepříjemným převýšením před Nehvizdama jsem odpadl, Tomáš na mě počkal a tak jsem šťastně
uvisel do Čelákovic. Po rozloučení jsem snědl druhý banán a z posledních síl jsem to valil přes Brandýs domů.
Koloděje-Vlkančice-Sojovice 94 km Av 33,7. Celkem v úterý 134 km.Pánové díky, těším se někdy příště.
Léňa, 2008-04-08 19:07:48
Dnešní hojná účast (Iceman, Kolíkáč, Malina,Bigmig, Alánek, HonzaA, Holly, Kapr, pak po borci ze Sparty,
Vokolku, Ckkv a pár nadšenců - jako my) určovala svižné tempo. Těším se na plánek od Maliny. Škoda, že jste
se odpojovali jako bonbónky Do Prahy jsme nakonec přijeli jen tři. Mám toho docela plné zuby, ale krásně
potrénováno 78km z Koloděj, průměr obvyklých 33,5. Jo Malina se jel ještě projet...
Malina, 2008-04-08 20:33:27
Nikdo nechtěl závodit... . Bylo to bomba, vymalované počasí, trasa, kterou vybral Fanda, super početná skupina,
která se ale nakonec nějak roztrousila.... Šlapkám a kolodějskému balíku Zdar!!!
Holly, 2008-04-09 00:51:54
Tak dnes prvni Kolodoje. Jeste rano proklikavam stranky a koukam kolik kdo ma najeto km. Uz to delam po
treti, a uz po treti prekvapive zjistuju ze se opravdu lidem kilometry nezmensuji Jeste chvili zkousim pocitat
kolikrat ze to mam min, nez takovy Malina a spol., ale radeji toho nechavam - ty cisla mi nedelaji dobre. No co,
tak holt nekde odpadnu. Reporty z minulych let varovaly dostatecne a tak si s sebou radeji chystam mapu. Neco
mi rika, ze ji budu potrebovat. V 15:45 sraz na Jirim, a uz si to sineme do Kolodeji s Kolikacem a Lenou. 16:30 a
vypuka to. Zacatek je dobry [prvnich par km], dokonce se zmuzu i na par slov Vubec netusim, kudy jedeme, ale
rikam si, ze to zacnu resit, az bude treba. Pak to zacina stoupat, ne nijak prudce, ale stoupa to porad. Letmy
pohled na tepovku ukazuje neco pres 180. A to visim V nekterych pasazich toho uz mam plne zuby, ale ego mi
nedovoli se pustit. A tak se kousu a jedu. Rovinky celkem jdou[cti: drzim se vsi silou], nastesti se mi zahadnym
zpusobem dari nebyt na spici. No, ono to tak zahadne neni, kdyz se v kazdem prudsim kopci o pair mist
propadam Pak prisel incident s ridicem Golfu...to radeji nebudu komentovat, nicmenne jsem rad, ze se aspon
chvili stoji Pak prichazi sjezdy ty rovne, trochu zatacky jsou v pohode, ale prudsi mi delaji problem. Nevim cim
to je, ale proste se bojim to poradne nahnout a tak brzdim a propadam se do zadu a neco mi rika, ze Ti co byli za
mnou z meho pribrzdovani taky moc radost nemaji. V jedne pekne vynasejici zatacce me a jeste jednoho borce
ze slapek [omlouvam se, zapomnel jsem prezdivku] docela prekvapila protijedouci felicie Kdyz jsem tak 50m
pred ni jel stale v protismeru, nemel jsem z toho dobry pocit. Timto si davam za domaci ukol sjizdeni kopcu dolu
[ne ze by rovinky nebo stoupani byla moje silna stranka] Pak prichazi stoupani ve Stribrne Skalici po
kostkach...makam co to da a zuby nechty se jeste chvili drzim. Zacina se ozyvat noha, ze by snad chtela dostat
krec, ale nastesti si to rozmyslela. Prozatim. Na tep uz jsem se radeji prestal divat pred notnou dobou. Na to bude
dost casu doma, jestli tam jeste nekdy dojedu Jeste nejakou chvili se snazim viset, za postupne se rozpadajicim
polem, ale nejde to. Kvalitni jarni priprava se zacla projevovat Mijim kluka, ktery ma problem s kolem, nastesti
uz u nej nekdo je a tak pokracuju dal. Stejne bych jim moc platny nebyl a potom co by to opravili bych si je moc
neuzil Ztracim balik i na dohled a tak pokracuju stale rovne. V ten moment jsem presvedceny, ze az na ty 2
kluky jsem uz posledni. V Konojedech zastavuju, protahuju porad zlobici nohu, uz saham po mape kudy to tedy
bude domu a najednou se objevuji 4 borci. Chvili jim nechcu uverit, ze si to nekudy neprotahli a ze byli fakt za
mnou. Vsichni kolegialne spravovali. Ale to prestavam resit hned, jak se do toho po klidnejsim uvodu zacina
poradne slapat. Rychlost nejde pod 35 a pekne to stridame. Snazim se vzdycky urdrzet na spici jak dlouho to jde.
Me to teda prislo jako stoleti, ale vic jak 3/4 kilometru to asi nikdy nebylo A to nechuc vedet o kolik jsme
vzdycky zpomalili. Pokazde mam obrovske problemy se vratit zase do haku, nohy totalne pali. Jednu chvili me

bleskne hlavou titulek na cyklodiskuzi.cz "Treninky z Kolodeji do Posazaci". Podle me by byl vhodnejsi titulek
"Utrpeni v Posazavi" nebo "smrt v sedle" Jedine co me zene dopredu je myslenka na zbyvajich 30km samotne
jizdy Zacinam toho mit plne zuby. Plne zuby toho mam teda skoro uz od zacatku, ale ted uz je to fakt kriticke.
Nastesti jsou cele Ricany z kopce a tam si trochu odpocinu. No odpocinu. Dostavam ze stavu naprosteho
vycerpani do stavu skoro naprosteho vycerpani. Dokonce jsem na chvili snad prestal hypnotizovat kolo jezdce
prede mnou Tusim, ze pred Uhrinevsi, se odpojuji smerem domu 2 spolutrpitele a uz je to jen na nas s
Kolikacem. Myslim, ze po pohledu na me pochopil, ze v nastolenem tempu se mi moc pokracovat nechce. A tak
si to sinem uz trochu v poklidnejsim tempu k Vinohradum. Tedka uz nestridam, proste nemuzu. V jednom
kratouckem stoupani v Hostivari jdu ze sedla a chytam hnusnou krec do nohy. Pri sundavani nohy z kola dalsi
krec, tentokrat ze zadu. Au. Dostavam od Kolikace rozpusteny hroznovy cukr a modlim se, at to protazeni
pomuze. Aspon jde videt, ze jsem se neflakal Chvili je to dobre, ale pak sebemensi silovejsi slapnuti znamena
zase nabeh na krec. Asi 1km od koleji se ji nevyhybam a musime zase zastavovat. Je mi to uz fakt trapne, ale
telo jinak neda. Kolikac je porad se mnou, timto mu hrozne moc dekuju za to, ze me odtahl do Phy a nenechal
me tam nekde padnout. Nakonec zdarne dojizdim domu, kde me ceka zaslouzena sprcha, masaz a vecere.
Shrnuti: Jsem moc rad, ze jsem se mohl projet v baliku. Potvrdil jsem si, ze mam opravdu jeste hodne co
trenovat a ze kolem se zivit asi nebudu Budu se tesit zase nekdy priste a treba o kilometr dele ;-)
Iceman, 2008-04-09 07:14:53
Nádhernej report Holly,a i super výkon,gratulace.Hned zkraje se jela čočka.Na špici se neustále zrychlovalo,já
okusil jen jednou s BM jsem tam vydržel snad jeden km .To bylo u Struhařova a mě bylo jasné,že v prvním
větším kopeci mi zaskočí knedlík a to je divné,protože se jela ta čočka.No nic,humor mi došel ve
Zvánovicích,kde se začíná stoupat na Černé Voděrady.Pravda,kluky jsem měl pak pořád na očích,snažil jsem se
je sjíždět jěšte v Jevanským údolí ale vzdálenost se nezmenšovala,chybělo mi tak 100 metrů.Prošitej jsem byl jak
špikovanej zajíc,sám už jsem pokračoval na Stříbrnou Skalici,Ondřejov,kde mě v protisměru míjel
ROZESMÁTEJ A ŽIVĚ DISKUTUJÍCÍ KOLODĚJSKEJ BALÍK ,rozhodně jsem neměl náladu se přidat , přes
Mnichovice jsem tedy dotlačil svou starou a rozbitou káru k Vendysovi.Nedopil jsem ješte první žejdlík a
přisvištěl Jestřáb s HonzouA,takže konec dobrý,všechno dobrý.Km a avs nezveřejňuji,ale 4 piva dal každej.To
potvrdit mohu
Kolíkáč, 2008-04-09 08:27:27
Kolikrát jsem je již jel? 50x? 100x? A pokaždé jsou jiné, krásné, prostě neopakovatelné Ano, úterní Kolodějky
se asi znovu zapsaly do historie počtem zúčastněných Šlapek. Musím doplnit výčet od Léni "(Iceman, Kolíkáč,
Malina, Alánek, HonzaA, Holly, Kapr, pak po borci ze Sparty, Vokolku, Ckkv a pár nadšenců - jako my)", ještě
Bigmig, Jestřáb a říčanští draci Franta a Tomáš, no prostě co Vám budu povídat, 15 kousků si to šinulo vstříc
Posázaví. Struhařov v podání Alánka a Maliny, to byla extraliga, s úsměvem teď vzpomínám na Alánkův
podzimní e-mail, kde mě lákal do dvojice na B8, já mu odpověděl, vydrž do jara, uvidíme podle formy. Tak teď
to vidíš, rakeťáku Já se držím Fandy, vyhlásili jsme si mezi sebou soukromou soutěž v uvisení, po minulém
úterý vedu 1:0, tak bych byl dnes nerad, aby vyrovnal Zvánovice a Černé Voděrady se snažím viset co to jde, je
to let, ale vcelku úspěšný, a tak v jevanském údolí si můžu vychutnávat společnou jízdu, pak doprava na
Střímělice, proti nám se řítí z kopce odpojení Jestřáb s HonzouA, řvu na ně jeďte do Skalice, a už se plně
soustřeďuji na výživný brdek. Malina s Alánkem zase mizí, nikdo z balíku na ně nemá nárok, mě se podařilo se
udržet BM a sparťan nás nahoře dotáhl nazpět. Energie, musím doplnit energii, a tak ve sjezdu přes Hradové
Střímělice do Skalice loupu banán a cpu si ho do sebe. Chyba! Blázni točí 53x11 a naskakuje mi díra, proti nám
si to šine nahoru Ice, zvu ho ještě ke mně, ale jen mává rukou, škoda, kdyby tak věděl, že pak pojedeme v klidné
skupince na Prahu. Kostky ve Skalici už mi nedávají šanci se zpátky přicucnout, a když ještě odbočí doleva na
Konojedy, je vymalováno. Dnes si to ušiji sám :( Ale co to, na magneťáku zůstává se zlomeným křídlem Jestřáb
- spadnul mu řetěz. Nahazujeme ho snad 5 minut, nechceme se umazat, a tak hledáme různé pomocné klacíky a
papírky. V tom tu je HonzaA a odněkud se vyloupl i Franta. Tak paráda, to je grupa. Z Jestřába a HonzyA je cítit
ta slavná skupina z Krále, je to čest jet s nimi. Na konojedském horizontu, u hřbitova nás očekává ještě jedna
duše, Holly. Tak teď už můžeme nasadit cestovní rychlost a pádit to domů. Díky všem!
Jestřáb, 2008-04-09 22:45:40
Malino, ty zvíře, nemáš ohled, ani trochu soucitu s námi méně ojetými. Odpadli jsme s HonzouA velice záhy,
což jsem předpokládal. Příště to snad bude o trošku lepší. Jak prohlásil Franta, musíme si tě ještě vychovat.
Pevně věřím, že si na nás odpadlíky v Pičíně vzpomeneš a trochu zažiješ naše pocity, až to budeš kalit v
maximálkách. Kdyby jsi třeba i odpadl, nevadí, přístě to bude snad o trochu lepší. Doufám, že příští úterý budou
nabušenci trochu vyléčeni víkendovými závody a bude to trošku přijatelnější, včera to byla hotová jatka. Bylo to
supervyflákání baterek, nyní ale musím dlouho dobíjet ... Zdarec Jestřáb
Léňa, 2008-04-10 19:53:19

Opět se ukázal nezlomný šlapkovský duch a do deště dorazily čtyři šlapky (Kuře, Malina, Iceman, Léňa). Terén
byl opravdu mokrý, kluzký tak se jelo opatrně, kluci (Malina, Kuře) odpočívali před Pičínem tak člověk, aby se
zahřál, si musel párkrát vyjet brdek osamotě. V závěru jsme měli všichni kola špinavá jako cyklokrosaři v blátě,
obličeje zašvihané, ale úsměv zůstal (viz foto). Kuře si neplánovaně dal pár časovek, protože jako ředitel SOS
pořád telefonoval a pak nás musel dojíždět . Poslední kilometry se přeci jen Malina zahřál tak jsme si to šinuli
od Vyžlovky do Prahy stále někde kolem 40 a 50km/hod. díky kluci těším se na sobotu v Bášti
Iceman, 2008-04-11 15:24:25
Včera,když jsem se od Maliny dověděl že přijede Kuře na Malínách jsem měl chuť Koloděje vzdát,nicméně
Malina se zapřísahal že naše superduo pojede pohodu,jelikož maj před sebou nějakej pouťák v Pičíně . Tož jsem
vyrazil,samozřejmě ihned začalo krápat,v Uhříněvsi už nervózně proklepával svaly Léňa.Sešli jsme se v sedmi
lidech a Malina opravdu nekecal,tempo pohodové,dokonce i já jsem se mohl opájet nějakou dobu špicí .Na
Ondřejov jsme začali stoupat už jen jako pětice,ostatní zřejmě znechutilo počasí,ale všechny šlapky samo
pokračovali dál.Léňa pak zlobil před Ondřejovem,Kuře pořád telefonoval ,já supěl a vůbec to byla těžká
pohoda.No a od Vyžlovky za to vzal Maliňák,než jsme se stačili rozkoukat byli jsme v Říčanech kde jsme jen
tak tak unikli pádu,v těch Říčanech je to fakt zbytečný honit ,naštěstí vše,díky pohotovosti Maliny dobře
dopadlo.Nebyl bych proti,pokud by všechny čtvrtky vypadaly,snad až na to počasí podobně
Iceman, 2008-04-15 19:49:21
Psa by nevyhnal,ale Koloděje jezdí ! Honza Janura,Malina,Alánek a já jsme zaprasili své jednice a zimáky
cestou ke Kostelci nad Černými lesy,k němuž jsme se dobrali přes nekonečné množství magneťáčků,Malima zas
dodá mapu,takže blížeji trasu upřeňovat nemusím.Cesta zpět přes Vyžlovku je notoricky známa,po hlavní furt až
do Říčan.V Uhříněvsi jsem se odpojil abych zkontroloval zda můj oblíbený železniční přejezd je stejně kluzký
jak předminulý týden,a světe div se,byl .Kluci díky,rozhodně to byla větší zábava než se někde mučit na válcích
Léňa, 2008-04-17 19:59:34
Začátek byl příjemný sešlo se nás poměrně dost, i když jsme ještě čekali, že nás poctí svou přítomností Jestřáb a
Gavoš. Tempíčko bylo pohodové, ale v balíku se nejelo moc uspořádaně. Několikrát jsem musel kvůli předjezdci
prudce brzdit (za což jsem dostával čočku) nebo po nevýrazném odstřídání borců přede mnou málem srážím
Českého pohára (Malinu), který mi pak také dá čočku (sorry, ale fakt to bylo nepřehledné). Na prvním větším
brdku před Vlkančicemi Malina nezpomaluje a tím trhá naší skupinku. Ještě se čelo roztrhá ve sjezdu, po kterém
dotahuji odpadlíky nazpátek do první skupinky, razíme to něco nad 50. Když odstřídám ze špice tak nevidím ve
skupince Kubajze (kterému slibuji, že pojedu s ním) tak vystupuju z Pendolína a čekám. Pak pokračujeme s
Kubajzem a HonzouA do Skalice, kde začíná pršet. Schovali jsme se do budky, kde jsme přečkali to nejhorší
(udělali jsme dobře). Pak vyrážíme na Jevany rychlostí kolem 20km (nechtěli jsme být mokrý). V Jevanech je už
silnice suchá tak se zahříváme už rychlejším tempem, které vrcholí příjemný dojezdem přes Vyžlovku, Říčany,
Uhříněves, domů. Díky schovce před deštěm dojíždím suchý, kolo čisté a díky poslednímu úseku odstáváme
průměr nad 31km/hod. díky kluci za fajn 90km
Malina, 2008-04-17 21:41:20
Dneska to byla paráda. Vlkančické a Jevanské údolí se docela kalilo. Začalo pršet, ale rychle to uschlo.
Nevadilo, jelo furt docela fest.
Někdo vzadu měl sebou kecafon značky Peter Freedom company. Nevíte kdo ho tam měl? Pořád z něho něco
řvalo, nadávky na počasí, na silnici... Ale jelo mu to kvalitně, vysoké karbonové a bílé ponožky k tomu,
sportovec každým coulem! Jevanama jsem hákoval nějakých 40 za hodinu a bylo to tak akorát na hranici
únosnosti, zbytek se rozpadl. Od Vyžlovky jsem počkal na "své" lidi a s Ice a Kolíkem jsme proti jasné
podešťové obloze jeli vstříc lepším zítřkům.
Iceman, 2008-04-18 06:36:12
Pohár to povyprávěl zcela přesně.U Vlkančic se přestali brát jakékoliv servítky a začalo se závodit,tempo pak
gradovalo až ke zmiňované čtyřicítce . U Jevan jsem byl zcela na odpis,naštěstí jsem nezůstal sám,Kolíkáč
solidárně zvolnil,no a pod Vyžlovkou se na nás usmálo štěstí v podobě vracejícího se Maliny,díky !!! Do Říčan
nás dovezl tempem,které málokdy šlo pod 37 km,já už ani nemluvil,jěště jsem zkoušel oba dva bratry v dresu
zlomit k Vendysovi,ale v tomto ohledu mi dali košem .To zas byl parádní čtvrtek .
Kolíkáč, 2008-04-18 11:33:50
Konečně taky nějaký objem Vše klaplo a tak před 14hod. vyrážím směr Polabí, tam se prý dobře objemuje.
Vzpomínám na moje zimní sporadické vyjížďky, ale trasu do Čelákovic jsem si zapamatoval, sice v Počernicích
je silnice rozbagrovaná, ale cyklokrosový výběh přes louku vše vyřešil. Dokonce mám tepák a držím se zásad
správné výživy , takže tepy kolem 120, vítr do zad a tempo ke 30km/hod., jen tak zvolna točit nožky. Dojíždím

do Kerska, udivují mě ty vily, které dokáže někdo postavit v krásném lese a kvůli tomu vykácet mraky stromů
Jo tady jsme s Malinou dělali společnou loužičku, pili z termosky a těšili se na jaro. A on ten čas je už
přítomností, jak to letí....
Otáčím zpět na Mochov, teď se vítr stává nepřítelem, a zjišťuji, že to bude jen tak tak, abych stihnul letce od
kostela. A to ještě moc neznám cestu, valím to přes Horoušánky, tady jsme se proplétali i jednou s Bigmigem.
Konečně Úvaly, Květnice áá Květnice se díky nové výstavbě plynule spojila se Sibřinou a jsme už doma. Ještě
se pořádně nafutrovat a napít, v nohách 70km a kolodějský kvapík před námi. Průběh i trasu již napsali jiní, já
jen doplním, že nej zážitek se udál u Vlkančic, magneťák do nich jsme stěží s Icem uviseli, ještě se hecujeme ve
sjezdu, že nám to nesmí ujet, v údolí k Sázavě se za to bere hlava nehlava a Ice chytá díru, kterou jsi pak ale v
pohodě sjíždí, to je rozdíl oproti minulému roku, má formu! A pak kostky ve Skalici, kde závodí se Svobodinem,
prostě rakeťák ... a nebo že by ten schválně zapomenutý tepák? Za závěr musím poděkovat Malinovi, počkal a
dotáhl hrobaře cyklistiky domů, díky! Nakonec doma 167km průměrem 29. Snad to do B8 rozchodím.
Léňa, 2008-04-24 20:37:33
Dnešní sraz již ve 14hod naznačoval, že se pojede docela štreka. Vyjeli jsme tedy Malina, Kolíkáč, Iceman a já
směr Mochov, kde jsme chtěli nabrat Kapra a vrátit se na oficiální sraz do Koloděj. V Mochově bohužel Kapr
nikde nebyl, tak jsme se vydali pře Čelákovice a Klánovice do Koloděj jen ve čtyřech. Cestou jsme se stavili v
Klánovicích v jednom restauračním zařízení, abychom doplnili ionty . Na srazu jsme měli najeto něco kolem
60km. Jely se docela kule, rychlost rostla, síly ubívaly, pocit správně využitého času rostl. Trasu jistě dodá
Malina , jen děkuji za krásný trénink , který obsahoval také kopečky ,dálo to 158km, průměrem 30,8. Mám toho
opravdu plné zuby.
Kolíkáč, 2008-04-24 22:00:09
Vítáme nového člena Iceman2008! Sundal tepák a v Kolodějích závodí jako většina z nás Sice jsme neuviseli
hvězdné duo Malina+Alánek ani na jednom brdku, ale kluci naštěstí ctí tým a tak vždy zvolnili či dokonce v
závěru i počkali. Sběrák byl dnes ve složení Ice, Kolíkáč a Fanda, který se shodou šťastných náhod nakonec
dovezl až do Říčan v závětří a pak ještě mohl být přítomen nástupu Maliny před Úhřiněvsí, kde to roztočil přes
60! Jo bylo to zase dobře okořeněné, díky všem
Malina, 2008-04-24 22:17:36
Dnes to byla paráda. Počasí rovná se půlka dobrého tréninku. Alánek byl neustále kárán, že je zvíře (ze zadních
řad). Na Kolíkovi už viry a nemoce nejsou znát a znovu je to starý známý Kolodějský matador. O Icemanovi by
člověk mohl psát romány. Pro mě černý kůň Mamuta. Léňa jezdil jako vždy skvěle, občas ulítl, poctivě tahal
špic. Astral byl jediný korálek, který se před kopcem nad Oplany odtrhl. Ostatní borci z jiných než Šlapkovských
řad skvěle doplňovali a přidávali na tempu. A abych si přihřál polívčičku, tak jsem před Uhříněvsí klukům
ukázal, své know-how na nedělní Da-Bu.
Kapr, 2008-04-25 07:24:53
Ahoj Šlapky. Včera ráno jsem zde zjistil, že vyrážíte ve dvě a protože jsem měl volno a bylo hezky, tak jsem se
chtěl přidat. Po domluvě s Kolíkáčem jsem vyrazil s velkou rezervou do Mochova. Cestou jsem se stavil za
manželkou v práci, dále jsem v Čelákovicích potkal bývalého kolegu a potom ještě jednoho. Do Mochova jsem
se přiřítil ve 14:32, špatně jsem odbočil a než jsem najel správně na Vyšehořovice, tak jsme se minuli. Ve
Vyšehořovicích mě bylo jasné, že dnes bude mojí vinou bude zase samotka. Tak jsem dal Český Brod, Sadská,
Kersko,Lysá, Čelákovice, Mstětice a domů. Celkem 102 km. Za zmatky se omlouvám, příště se polepším
Iceman, 2008-04-25 09:53:04
Tak vlastně ani nevím kde mám začít.Ráno se Vám probudím,hlava jak po opici,což je divné,neboť na
doporučení Šemíka jsem přestal pít pivo .Za to hlad veliký,který bych snad směle mohl přirovnat k hladu Pohára
po poháru .Kafíčko,internet,web a ... pamět se začíná pomalu vracet.
Když je " počasí " a je čtvrtek,vlastně i úterý,není co řešit.Kolodějští pokaždé zametou náměstí,děcka dostanou
mávátka a balík pacientů se vydává na své putování k Sázavě.Ani včerejšek tak nebyl vyjímkou,snad jen,že
čtveřice kilometrů chtivých šlapek,k nímž se i já hrdě hlásím ,natočila před ostrým startem cca 60 km při
vyhlídkové jízdě,kterou bych nazval " jízda za kapříky ".
V 16.30 - ostrý Kolodějský start.Ze šlapek přijel ještě Alánek a Astral.Dohromady je nás asi dvanáct,kol mě
samý vyholený nohy,no to zas bude nářez,v duchu se sebe,ostatně jako pokaždé,ptám,co tu dělám,po pár metrech
už ale nemyslím,hlava definitivně přepnula do módu "fixace" pláště přede mnou .Mukařov,nájezd na hlavní a
zběsilý úprk k Vyžlovce.Malina,Alánek,Honza Janura,Varta dres a vůbec všici pobízejí své " koně pod sebou " a
ženou je stále a stále rychleji.Jede se krásná linie,na špici se to krásně střídá,aby na Icemana vyšlo potáhnutí
těsně před kopcem u Vyžlovky a první problém je na světě,naštěstí Malina,vidouc mé problémy potlačí a
sláva,jsem zpět.No to je nářez,první brdek a hned problémy,co s tím,v duchu si říkám že to obrátím,ale oranžová

hrdost mi to nedovoluje,ne,nikdo o šlapce nesmí říct,že to zabalila,dívám se kolem sebe,vidím
Alánka,Kolíkáče,Malinu,Léňu,Astrala,ne ,nejsem tu sám,no to je doping,přivaly endorfinů regenerují moje
svalové tkáně.Zas to krásně odsýpá,v balíku to jen hlaholí,mít gel dal bych si,ale ani malťák v bidonu není k
zahození,v dálce vidím nějaký brdek a hele Oplany,hup,točím šílenou kadenci a lehký převod.Nějak se mi to daří
vydrásat bez větší ztráty,Alánek s Malinou si na špici dělaj co chtějí,sem tam,zatím v duchu jim vyčiňuji do
šílenců.Alánkovi speciálně.Ten jeho proklatý zvyk v kopci zrychlovat prostě nemusím .Karty jsou rozdány,na
čelo teda nevidím,ale vzadu je to jasný.Kolíkáč,Fanda a já to jistíme.Nicméně pokaždé se nějak zmáčknem,a
když čelo zvolní tak vždy docvakneme,v háku trochu orazíme,jenže přijde další kopec áááááá Nechyba,tentokrát
docvakáváme až za Sázavou.Teda že bych byl fit,to teda rozhodně nejsem.Nicméně pořád je to do Prahy dálka a
svěsit teď nohy by znamenalo sebevraždu.Stříbrná Skalice a kostky.Toť takový evergreen,řidítka jsem sice ješte
neznečistil,ale nemám k tomuto potupnému aktu daleko.S Kolíkáčem se triumfujeme,kdo je na tom hůř.Kolíkáče
alespoň neopuští dobrá nálada,já už si sem tam neodpustím hlasité poznámky K Alánkovi pokaždé,když je na
špici .Nicméně dělá,že se ho to netýká !!! A tak to směrem na Jevany pálíme v rytmu kankánu,jen občas
rychlost padá k 35 km,to je pak paráda,to se to odpočívá,aby zas za chvíli to proklaté V / čili rychlost / šlo
směrem nahoru ke 40.Ale co,Propast je již za námi a já vím,že už teď nějak doojedu.Před Jevanama svěsím
nohy,své rozhodnutí sděluji Kolíkáčovi,ten mě přemlouvá aŤ to zkusíme až ke Gottovi,blázen,netuší,že v
Icemanovi už není ani kapka energie,ten poslední hlt maltodextrinu to nemůže vytrhnout.Sladké snění pak ale
vystřídal úžas a děs.Černé Voděrady.To snad ne !!! V celém balíku to zahučí,někdo řve nadšením,Malina,Alánek
a spol.ničí svoje pily,já honím kašpárka,a nadávám jak špaček.Naštěstí Kolíkáč a Fanda jedou za mnou,mohu tak
relativně jet svoje tempo a ejhle,najednou to jde,pravidelně se zvedám ze sedla,však za chvilku budem
nahoře,ještě poslední kopec lesem u Zvánovic a paráda,jsme nahoře,teď do Struhařova magneťáček,ale co,teď už
si pojedeme jako lidi.....ježiší ONI čekají,nee kecám,jsem rád,moc děkujeme pánové !!!A zas jedem,točíme,na
horizontu Honza Janura přišlapává,nevěřím svým očím 35km,z toho jednomu vyschne v hrdle,chci se
napít,bohužel bidony jen chrastí.Říčany jsou tady,sláva,vzpomínám na Vyhupa,tady jsme se vždy loučili,dneska
by se ti ti líbilo.A pak už jen hlavní na Uhříneves,v háku si vychutnávám 50tku,Malina,Honza Janura jsou při
chuti,pak tempo s Léňou trochu upadá,jdu přes něho,chci si dokázat že 50 umím také,co to,z levé strany kamion
zn.Malina s návěsy to valí přes mě a já už jen máívám rukou.Zatraceně to byla dnes dobrá Kolodějská storka
P.S. Šemíku,večer jsem si 2 piva přeci jen dopřál
Kolíkáč, 2008-04-30 12:10:17
Včerejší Koloděje nebyly o emocích, ale spíše o tvrdé dřině, tedy alespoň pro mne Malina s Alánkem se
vyklusávali po nedělním masakru, Iceman něco mlel o svém Zlaťáku, a ještě tu byl Romča ze žlutých vos, který
prý bere antibiotika... K tomu to počasí, které se v závěru zvrhlo v totální déšť, takže jsme jen tupě šlapali,
občasný magneťáček se vyhoupl na velkou, abych zjistil, že na to vůbec nemám . Za Mnichovicemi to Malina
zaflekoval a poslal Romču do příkopu, naštěstí bez následků, pak jsme se motali kolem Štiřína, Popovic a přes
Průhonice domů. Pěkně jsme se zaprasili, už mě to docela přestává bavit, málem co vyjížďka to dojedu domů s
mokrým zadkem hrozny jaro. Tak snad bude lépe!
Iceman, 2008-04-30 19:31:16
Já se ke Kolíkáčovi jen přidávám,včera to pro mě byl jen a jen tvrdej arbajt.přes víkend jsem se zprasil v
Kérkonoších a nohy ještě zdaleka nebyly ready.Už cestou na Mukařov jsem trpěl jak zvíře,nohy fest bolely.Pak
se odpojil Alánek,a my ve čtveřici pokračovali směr Mnichovice a Mirošovice.Ve stoupání k Popovicum jsem už
musel s pravdou ven a poprosit o zvolnění tempa.Pak jsme namotali něco km kolem Štiřína , já geniálně
navigoval,takže jsme Štiřín skutečně jeli dvakrát .No a pak už návrat,začlo trvale pršet,taky slušně přituhlo,já
poprvé v krátkým,v posledním brdku u Petříkova jsem normálně vytuhl a bylo mi uplně fuk,že na mě ostatní
musej čekat ale počkali a dotáhli mě až na Jížo,takže dík.
Malina, 2008-05-01 21:34:30
Dneska trochu více vrchařsky zaměřený trénink. Jeli jsme od kostela z Kolodějí ve dvou. Moje osoba a můj oř.
Tak jsme si to dávali. Nejlepší byl asi výšvih na Nechybu při pozdně odpoledním slunci a celkem nízký provoz i
na hlavních tazích. Docela pěkně nám to jelo. Nebýt v UACu lidi typu Zahrádka, Radek Procházka, sestava
Vokolek, tak si v sobotu docela věřím. A na Kuřeho nesmím zapomenout. Trasa- výborná, musím si ji
zapamatovat a příště navrhnout...To bude pak zase pozitivních příspěvků v diskusi.
Léňa, 2008-05-06 20:22:39
Když jsem přijel na sraz tak se mi honili hlavou dvě myšlenky. Našlápnutá účast, absence Maliny (udělal jsi
Malino dobře, zdraví je na prvním místě!). Pozitivní byla účast Kolikáče a Alánka. Už od začátku se jelo dost
svižně, Alánek tahal špici fakt drsně a již po 12km jsme ztratili nějaké korálky. Ve výjezdu na Ondřejov nás
vyhecoval šumavský borec Svoboda a svým nástupem zapříčinil, že jsem tento výjezd poprvé vyjel na velkou .
V Ondřejově se již vyselektovala šestice ve které jsme pokračovali na Chocerady, Komorní hrádek (tento kopec

se jel stále nad 20, tepy nešly pod 180) a pak nějak na Čerčany, Mirošovice a tak nějak do Říčan. Jelo se již
závodní tempo tak opravdu jsem nestíhal sledovat trasu. Alánka jsem musel stále krotit, aby se šetřil na
Kněžmost (odtáhne tam min. 25km). Po 67km ve zvlněném terénu jsme měli průměr nad 32, takhle jsme si
vyjetí před Kněžmostem nepředstavovali tak jako správný tým jsme se s Alánkem a Kolíkáčem odpojili a zbytek
cesty absolvovali ve třech. V Říčanech toho měl ještě Kolíkáč málo tak jsme si cestu protáhli nazpátek přes
Tehovec na Koloděje. Počasí krásné, týmový duch super, kvalitních 101km a zničený přesmykač.
Alánek, 2008-05-06 21:25:37
Dnes opravdová pohodová vyjížďka. Nějak jsme se šetřili před časovkou, snad jen malé vyblbnutí ve stoupání na
Ondřejov, ale jinak pohoda ve skvělé společnosti Kolíkáče a Léni. Dobrou náladu neskazil ani můj defekt
zadního kola, takže naprostá spokojenost. Ve čtvrtek budeme trhat asfalt
Kolíkáč, 2008-05-07 11:22:41
Pánové to popsali moc růžově , pro mě to bylo utrpení od začátku do konce. Zatímco oni se šetřili, já plival krev.
Ale znovu se projevil oranžový duch, když na mě počkali a dotáhli až do Prahy. Kvapíkové tempo se roztočilo u
Struhařova a přes několik vyfrézovaných míst, která jsme přelítli, přišel brdek na Ondřejov, ve kterém Svobodin
zařadil kosmickou rychlost a za ním se vydala celá tlupa. Až na mě. Vůbec jsem nechápal, kde vzali síly na to
zrychlení, takže už jsme si plánoval soukromý výlet do Posázaví. Před horizontem vypadl Ala, no vypadl, spíše
jen tak zpomalil, protože už u kostela hlásil, že má od doktora ještě zakázány intenzity. Počkal na mě a už
spřádáme plány, jak dáme pivko na Marjáně a uděláme si hezký podvečer. Ale nestalo se tak, na návsi v
Ondřejově na nás čekají hladový vlčáci a ženou nás do Chocerad, kde také frézují silnici, takže prolétneme
oblakem prachu a dole opravovaný most přes řeku musím zdolat přes schody. A hup na Komorní Hrádek, dali
mi náskok, takže jsem překvapivě uvisel až nahoru, pak Svobodin málem chybně najede na dálnici, a už se to
pálí na Vranov, kde už správně odbočujeme doprava na Čerčany. Zase brdek a zase nestíhám, stále stejná
písnička, tady ale naštěstí čeká Alánek, prý se nebude honit před Kněžmostem. Pak čeká i Léňa a já se jen
zahakuji za naší trénující dvojičku a tiše trpím. Hlavně ten výjezd z Mnichovic na Světice, to byla óda, táhlé
stoupání a stále přes 30km/hod., ždímou mě jak mokrý ručník, jéé jak by mě bylo na Marjáně . Jelikož je
18,30hod. a počasí je krásné, natahujeme to ještě přes Říčany a Strašín, kde Alánek defektí a dojíždí nás odpadlý
korálek Kubajz. Teď už jen volně točit nohama, kecat a doplácat to domů. 123km průměrem 29. Chlapci díky, že
jste počkali, to se cení
Honzis, 2008-05-13 20:21:53
Tož zmazali jsme se dobře jenom výčtem - Struhařov, Voděrady, Kostelní STřímelice, ze Skalice po hlavní na
Konojedy a pak už klídeček Vyžlovka, kde jsem se odpojil Za tu dobu byl průměr někde lehce nad 33
690nastoupáno na 50km, takže trošku soda Chlapi díky! AKorát jsem musel jet z domova na start čásu 32km za
1:00, takže jsem byl ze začátku docela grogy a pak domů skoro 30km víceméně furt proti, i tak ale doma průměr
32,2. Chudák fortík, ňáko se mu nechce řadit a opět zalízá sedlo a zadní kolo neudrží rú v rovině, takže ho budu
muset na Mamutu šetřit.
Malina, 2008-05-13 21:16:08
Gumovali jste se pěkně. Chudáci vaše pily, že vás to baví?! Ale upřímně, pokud bych neměl zdravotní vroubky
a v sobotu se nejel Mamut, tak jsem s váma tu pilu ničil též. Křičel bych u toho ještě huráááá a pomalu si
uslintával na řidítka. Dnes se na špici vyselektovala hlavně čtveřice Honzis, Alánek, koprovec slávista Ála a
vlasatý biker z Říčan. Frajeři to pořád hnali k Neumětelům, co dělali v neděli, to už jsem se nezeptal...
Zkoušel jsem to s vysokou kadencí s nimi. Ovšem frekvence 105-115ot. mi sloužila pouze k tomu, abych
plantážníky jen sledoval s odstupem. Točit bych musel snad 256 za minutu, abych jel po jejich boku.
Užíval jsem si pohled na Romču Chládka, neskutečný co ten chlapík v letech vydrží. A s úsměvem na rtech a
mysli jsem při pohledu před sebou viděl opět starého, známého, nikdy nepovolujícího, závoďáka Kolíka! Formu
časuje v pravou dobu těsně před Mamutem. Skoro celé grupa se pak sešla na osvěžovně v Sibřině. Závěrem bych
chtěl říci, že se dnes v Kolodějích pro změnu jela čočka.
Kolíkáč, 2008-05-14 12:04:57 :: Upravit :: Odstranit
Co ke včerejšku dodat po Vašich reportech? Byla to pravá kolodějská paráda, účast snad 15 lidí, dokonce dorazil
i Honzis, sice mu chyběly jeho oblíbené kecky, ale jeho pověstnou pilu v kopcích dostatečně ukazoval. Říčanský
Fanda už má taky formu, takže ani pomoc celého týmu při sjíždění děr mě nepomohla, abych ho dostal A na
zahrádce v Sibřině už poprvé letos hlaholily orange hlásky o tom, jaké to bylo zmazání se. Tak teď už jen vyležet
formu na Mamuta
Honzis - Koloděje, tam to jede!

Konečně jsem stihnul úterní Koloděje, i když jsem přilétl na místo výjezdu po hodinové časovce na 32km s
průměrem asi 32,4! Aspoň, že foukalo do zad! U autobusů se to hemží Vinohradskými šlapkami a karbonem :-)
To je strašný, jak lidi mění „klasické“ silničky za černé skvosty. Slávistický dres nevěstí pohodové tempo a
musím říci, že začátek se rád vezu v háku. Hnedka pravá, levá, projeto obcí Křenice a po novém potahu pěkně na
Strašín! Kecám s Kolíkáčem a okouknu jeho Triexperta. Taky mi říká, že s těma tretrama to už nejsem já :-)
Odvětím, že je strašný, jak měknem. Přichází moje chvilka na špici a vcelku s klidem točím 53/21 v nejprudším
místě před Strašínem, pak hnedka střídáme a svištíme k I/2. Vymeteme pár děr, na hlavní se napojíme v pohodě
a jen se zahlásí pravá a přes Tehovec to drtíme vstříc Struhařovu. Tempo se zvyšuje, všici drtí „pily“, letí se
skoro třicítkou! Vyfrézované úseky u Struhařova ňáko nezvládám a vždycky „prda“ do zadního kola. Jaksi
neumím skákat … V táhlém klesání do Třemblatu už jedu krev, páč nejsu zvyklý jezdit 40km/h a víc! To je kaše
jak na Úvalech! Levá – jasně! a už přichází selekce našich řad :-) Ve Zvánovicích se prvně pořádně zvedneme a
já zaujmu první místo a na 53/21 vydupu cca 9% stoupání, pak si zvolním, což nebylo taktické, jelikož všici se
do následného „hupu“ rozjeli přes 70km/h! Na 53/11 se smrtí v očích nalétnu do další rampy, kde už nás tolik
není a jen pomalu se prokousávám na třetí flek. Sjezd do Jevanského údolí je docela v pohodě, to klesání do
Hradce je pro mě moc a nestíhám svému parťákovi, který je asi o 35let starší! Raději odstřídám a zahákneme se
nakonec grupy. V Hradci pravá, chvilku volně a domlouváme se, že jen do Kostelních Střímelic a pak spadnout
do Stříbrné Skalice. Na 53/19 držím čelo a švihám jenom 26km/h, za mostkem se propadnu a kolodějský balík
zase nabírá na tempu, takže hnedka naházet 53/21 a frčet! Znovu se ocitnu po boku „Trekaře“ – vlasatý bajker z
Říčan, víc nevím. Zezadu hláška – shoďte ty pily, deptáte mě. To je impuls k tomu, abych zavzpomínal na
Pečeckou čočku a s vtipem odpovím, že tady to je na 19ku a dodám – chceš ji tam? Zařadím do těžka, zvednu
zadek a 27km/h letím do serpentíny, pak radši 53/21, abych se neutavil. Nikdo za mnou nesprintoval, škoda.
Prolétneme vsí a v táhlém kopci do Hradových Střímelic jedu v sedle kaši 53/17 asi 32km/h a stejně se vlevo
kolem mě pár lidí přežene. Tyhle brdky hold umí, ale na Ondřejov známe lepčí koně :-) Padák zakončený
kostkami svištíme šedesátkou a já jsem poslední. Hážeme levou a drápeme se na Hradecký kopeček. Balík se
natáhl, já na 53/21 jdu ze sedla a chytnu se „Trekaře“. Za námi díra, ale nemám na to, abych mu ujel, tak jen
sleduji jeho elegantní styl visíc mu za zadním kolem. Pod vrcholem nás někdo dojede, takže prubnu krátký
nástup, ale hned se nechám dojet a pak zase pokorně na druhé místo. Kousek k odbočce na Oplany i odtáhnu,
pak sešup do Konojed a nehezké stojka nahoru. To je skoro shodit pilu! Trekař jde dopředu, já už nemám moc
energie ani morálky, takže se spokojím s druhým flekem. Na 53/24 byl ten konec 18km/h tak tak. Od hřbitova se
zformujeme do skupiny a já zaujmu obligátní druhé místo, páč ten říčanský vlasáč jede po rovině famózně a
skoro bych ho podezříval, že má v Ksýriiích motorek :-) Před Kostelcem stihnu sníst Tatranku, pak levá a pěkně
po větru k Jevanům a lesem do Vyžlovky. Kousek odtáhnu, ale roviny prostě neumím, takže se háknu a na
Vyžlovce z kolodějského rychlíku vyskočím a švihám dom. V tu chvíli máme asi 52km, 690m nastoupáno a
průměr 32,9 svědčí o tom, že z Kolodějí to bylo přes třiatřicet! Už volněji padám ke Kostelci a bojuji s
protivětrem. Bojím se deště, ale nakonec z toho bylo jen pár kapek z Kouřimí. Doma juknu na budík 113km av
32,2, převýšení asi 1050m. Takže všem díky, vskutku parádní sodovka :-) Jen nechápu, že to někdo dokáže ujet s
báglem na zádech, to by mi asi jeblo. Já uklidím svého Fortíka a musím se mu omluvit za ten nášleh, přecijen už
na to není zvyklý :-)
Malina, 2008-05-22 21:56:21 :: Upravit :: Odstranit
Příště budu řvát, jak Tur. Omlouvám se před takovou jámou se má ukázat více, ale v té rychlosti co jsme valili,
nevím jestli by to k něčemu bylo. No jinak mohu celkem čestně říci, že jsem se dnes solidně zrakvil. Klímáček
nás pořád hnal někam na východ. Už jsme vybírali penzion ve Šternberku...Naštěstí jsme to v Sázavě hned
stočili do stoupání na Trucovnu. Nohy moc netrucovali ale, po 5dnech bez kola to žádná pohodička nebyla.
Davídek ke konci neustále přihazoval a mě nezbylo nic jiného než mu jen čumět na šaltr. A nakonec vám dobrák
stejně řekne, že mu to nejede. Dnes se skupina udržela až do cíle, což je vzhledem k trati, kterou jsme jeli
bomba. Takže i stoupák na Ondřejov a magnet až ke Struhařovu. Pak už se spíše jen točilo holemi a ústy ale i tak
to dnes stálo zato, bez vody, nové asfaltky, prostě krasavec...
Kolíkáč, 2008-05-23 09:25:37 :: Upravit :: Odstranit
Zrakvil je slabé slovo já jsem snad více mrtvej než po Mamutu. U kostelíka se nás sešlo 7 kousků, ikona
Koloděj Romča (CKKV), Malina, Ice, Léňa a pak jeden nováček, z kterého se nakonec vyklubalo pěkné kvítko .
Kluci ještě hlásili, že má přijet Alánek, tak když jsme v dáli zahlédli oranžovo, řekli jsme si, jo to je on, ááá má
novou helmu a brýle a...a...a néé to není Alánek, ty bláho, to je Rošky!! Vyrážíme tedy na pokojný výklus po
Mamutovi, když po chvíli se v dáli před námi zjevuje bílo černý dres, který nevěstí nic dobrého, Klímič od
Vokolků. Romča hned hlásí: "... ááá ten nám zase bude natahovat držky", a taky že jo, a už navrhuje mírně
zvlněnou trasu Po pár defektech, nejdříve Malina ladí sedlo, pak neukážu jámu Léňovi, kterou vidím na
poslední chvíli (omluva) se konečně dostáváme naVyžlovku, přes Konojedy do Skalice a hučíme to do Sázavy.
A tady přichází pro mě překvápko, když si dáváme pro mě neznámý stoupák směr Bělokozly. Asfalt je tu krásně
vyžehlený, jen ty moje nohy už se netočí, tak jak by měly, a tak si to užívám na chvostu společně s Icem. Celá

grupa je fuč, vůbec nemáme nárok, a kopec je to překvapivě dlouhý, s Icem ho známe jen směrem dolů, jednou,
když jsme tam jeli ještě s Vyhupem od Šternberka. Konečně nahoře a na bus zastávce nás vítá plakát "Sto zvířat"
jo to sedí , těch zvířat je ale šest a čekají na nás na návsi v Bělokozlech. Sakra, tady to je teda romantika, jakoby
se čas zastavil, žádná auta, louky překypující zelení a žlutou řepkou, naprostý cyklistický ráj, ani se nechce věřit,
že za chvíli se zase budeme motat mezi auty v Praze. A pily se drtí dál směr Kolbabovo na Ostředek. Malina řve
nadšením, ve dvojičkách to jen ševelí, Rošky, který si odbývá kolodějskou premiéru, si jen spokojeně pobrukuje,
ten nám tu ještě scházel , chlape máš formu! Vodslivy směr na Chocerady jsou zavřené, dělá se tu nový povrch,
ale mi to naštěstí bez problémů můžeme projet a užít si parádní sjezd. A je tu utahovák směr Ondřejov, kopec s
vrchařskou prémií, scénář se opakuje, zase s velkou ztrátou vzadu s Icem se kroutíme nahoru. Kostky na
Ondřejově naznačují závěr a tady nastupuje Ice, čumím jen, jak vrána bez křídel, síla už není. A u pumpy zase
čekají, tak paráda, to ještě zaručuje kvalitní svezení až domů. A taky že jo, zase nový povrch na Svojetice, pak
přes Říčany a Kolovraty, to šustíme stále závodním tempem do Prahy. Byla to zase hitparáda, vypadá to, že ty
opravené silnice s novými povrchy dají vyklusávacím vyjížďkám do Posázaví úplně nový rozměr. Moc se na to
těším a díky všem za trpělivost při čekaní. 125 prumerem 30
Rošky, 2008-05-23 16:33:30 :: Upravit :: Odstranit
Ahoj, díky všem za včerejší jízdu, moje první Koloděje, bylo to fakt super.Máknul jsem si dost, nohy tuhly a
kdyby se v Bělokozlech a Ondřejově nečekalo, tak bych se cestou domu v balíku moc neohřál.Teda měl jsem co
dělat ustát tempíčko i přez Kolovraty.Pokud práce dovolí rád se přijedu zgumovat na další Koloděje
Kolíkáč, 2008-05-27 22:29:19 :: Upravit :: Odstranit
Pravdu díš závoďáku Málem 20 kousků se proletělo rovinatějším profilem po krásném asfaltu, s Icem jsme se
shodli, že Ondřejov díky tomu povrchu ani na velkou nebolí V Ondřejově myší dírou na Kostelní Střímelice a
krásným padákem až do Propasti, pak údolím do Skalice a Vlkančice se svým utahovákem, který bohužel trochu
načal Iceho, kterého jsme poté vytrousili ... pak ještě pár houpáků do Kostelce a v kolotoči se roztočíme až před
Říčany, sakryš točili jsme se snad 50km/hod., div se nám hlavy nezamotaly. Sibřina láká a tak jak včely na med,
tak i "Ruměnice pospolné" (díky Kolbabo) se svými soukmenovci končíme na hřišti ve stínu pípy. Doksy jsou
cítit ve vzduchu, probírá se taktika, historky z let minulých a i říčanský Fanda má nutkání připnout ve čtvrtek
zase po delší době číslo a zahrát si na závodníka... (ten bídak stál v roce 2003 na bedně a vyhrál 10kg cukru ... jo
bylo to parádní, to jsou ty chvíle, pro které stojí za to šlapat v sedle kola
Alánek, 2008-05-27 22:51:45 :: Upravit :: Odstranit
Já že zlobil? Dal jsem nástup na Ondřejově a čekal jsem kdo se chytne. Zničeho nic projela okolo mě ne
mašinka, ale mašina jménem Malina a na pár metrech my dala dobrým 30m, které jsem až do konce stoupání
nesjel. A pak, že já jsem zlobil. Jinak dnešní Koloděje neměli chybu. Až na už zmiňovaný závěr se jela pohoda,
všichnio se šetřili na čtvrtek. Tak ať Vám to tam vyjde pánové. Díky za skvělí trénink. Zdar a v úterý před
Sojovicema se na Vás budu těšit u kostela. To si dáme trošku do těla
Iceman, 2008-05-28 08:12:48 :: Upravit :: Odstranit
Zpočátku včerejší Koloděje opravdu vypadaly i z mé strany nadějně,tedy v tom smyslu že bych je mohl celé
absolvovat v balíku.Jela se pohoda,pro ostatní teda , já tak nějak plandal vzadu,snažil se sem tam ucucnout z
bidonu a v duchu nadával na Alánka ,kterej jezdil i včera jak protženej,zvlášť do kopců,takže i já jsem byl
přinucen absolvovat Ondřejov na pilu.No a pak přišli Vlkančice a s ním můj rychlý konec,nejdřív jsem se
omylem dostal na čelo s Malinou,pak ten brdek do vesnice mi vzal všechnu sílu abych i přes veškeré úsilí na
něm ztratil snad 20 metrů,tak 5 minut trvalo než jsem se přicucl a vtom mi to znovu cuklo a já už se vzmohl jen
na mávátko .
Malina, 2008-06-03 20:54:53 :: Upravit :: Odstranit
Alánek se přijel pochlubit novým nádobíčkem a zejména novou 53zubovou pilkou. Přijemné svezení. Na
Hradešíně jsem myslel, že odpadnu. Nohám se zpočátku moc nechtělo ale pak se to nějak samo rozjelo a paráda.
Krásný, živý švih. Spíše jsem točil, sem tam spurtík. Jupí Posázaví, Odolov je minulost.
Kolíkáč, 2008-06-04 09:42:51 :: Upravit :: Odstranit
Po víkendové pauze od kola se celý natěšený řítím na školní výlet. Je vedro, a tak krásně nalehko si užívám toho
báječného cyklo počasí. A nejsem sám. U kostelíka už 10 nažhavených účastníků. Koukám jak blázen na
Kaprovu raketu na které přijel, celokarbonový Autor, červený Ksyria, nablýskaná Dura, cena prý kolem 100
000,-., tak to s ním uviset Rampa nemám nárok . Po chvíli z něj naštěstí leze, že ho má jen vypůjčený na
testovaní. Ale stejně budou na Hoblovně s ním problémy, pro mě je Kapr příběh z Hollywoodu, za rok jezdit bez
problém Koloděje a Doksy jet v prvním balíku, to prostě nechápu. Dále obdivujeme nová kola Alánka, které už
nejsou vypůjčeny . Vzhledem k černým mrakům volíme netradiční trasu na Hradešín, obdivuji Icemana, který po

Sudetech začal pěkně lítat. Kapr si spokojeně pluje na uhlíkových vláknech a už spolu plánujeme Rampa a
sobotní Sojovice. Padáme do Českého Brodu a objevujeme pro mě novu trasu na Kostelec. Je to táhlé stoupání,
které snad nikdy nekončí a to ještě Romča nahodil motorovou pilu a řeže to a řeže Před Kostelcem ještě s
Malinou dotahujeme Icemana zpět do balíku, ten už si ale mezi fousy brumlá něco o školní jídelně a tak se
odpojuje. Dáváme ještě Jevany a Voděrady, naštěstí jsou všichni nějací zmožení z víkendu a tak mě tam
nenechali, a pak už je to hitparáda po nových asfaltech, to by člověk neřekl, jak se to může valit, když Vám kolo
nedrncá a nemusíte ukazovat samé jámy. Míříme na Sibřinu a před ní se to zvrhne v totální závod, mírné klesaní
se stále maže kolem 55-60km/hod. a tak tradiční várnice s čajem ve školní jídelně všem skvěle chutná Natočeno
103 průměrem 31
PeBe, 2008-06-05 20:04:11 :: Upravit :: Odstranit
tak jsem doma, byl to teda kalup, to jsem ještě nezažil jinak jsem visel co to šlo, i tenOndřejov na velkou jsem
vyjel, ve sjezdech, jak jsem vyžranej, tak mi jede docela rychle a nějak jsem se nedopatřením dostal dopředu, to
jsem opravdu neplánoval Ve výjezdu z Chocerad jsem najednou osaměl, ale určitě byl ještě někdo za mnou,
potom se kolem mě někdo prohnal že byl asi pád v Choceradech. Když jsem se vyškrábal nahoru, tak jsme chvíli
čekali, zkoušel jsem se dovolat nepřítomnému Kolíkáčovi a Roškymu a nic. Tak se zavelelo, že teda jedeme dál.
Pak už to tak fičelo a já byl v takový krizi, že ani nevim kudy se to jelo, pamatuju si akorát Sázavu, Stříbrnou
skalici, Jevany, Vyžlovku a potom k Říčanům. V Křeslicích jsem se odpojil, zbytek jel někam do hospody, ale to
už jsem fakt přestával točit nohama Nějak jsem to domotal doma a byl rád že jsem slezl z kola. Děkuju, že jste
mě nechali vzadu v klidu viset a nenutili mě jezdit na špici
Honzis, 2008-06-10 20:23:50 :: Upravit :: Odstranit
Kolíkači - kde jsi odpad - za Konojedy? Asi si kolegiálně čekal na žluťáska nováčka. Ten můj nástup na 53/11
byl docela dobrej Pak se kolem mě přehnali a sjížděl jsem je v kopci ke Skalické myslivně - tam jsme byli 4 a
počkali na zbytek. Pak Vlkančice, Skalice a Ondřejov jako zlatý hřeb. Vlasáč nasadil velká a 21 nebo 19z a
frčink! Jsem hekal, vstával ze sedla a on si seděl v klídku jako kvočna na vejcích speed nešla pod 22 ... Na
kostkách už pohoda, čekáme, nakonec pokračujeme sami na Voděrady, Aldašín a u Kostelce se dělíme, že ještě
dá ňáky brdky tak do půl devátý! Já už spěchám dom - 123km
A co Malina - si dal vlastní trasu? Nějak rychle zmiznul! Akorát jsem nechápal jak si může kmihat furt malou
placku třicítkou Já měl 53/17 a on 39/15 či co!
Malina, 2008-06-10 21:17:33 :: Upravit :: Odstranit
Právě, že jsem musel kmihat...
Hlavní důvod byl ale ten, že mi před Babicema spadl řetěz až na pedál a než jsem to nahodil, tak jsem balík už
neviděl.
Každopádně dnes jsem se do žádných "akcí" pouštět nechtěl. Jsem rád, že jste mi ujeli.
Ale jinak dobrý odtrénoval jsem své.
Míra, 2008-06-11 10:18:26 :: Upravit :: Odstranit
První letošní poctivější trénink na silnici a seznámení s terénem byl celkem rychlý, asi stárnu. Dík Kolíkači že jsi
se obětoval se mnou a omlouvám se že jsem tě brzdil. Až na to blízké setkání s novým Choceradským asfaltem
kde jsem to k vůli tlusté babce položil tak se mi to líbilo.Příště vím co mě čeká a to co s vámi ujedu to ujedu a
zbytek si odšvrlám sám.Tak čau asi v úterý
Kolíkáč, 2008-06-11 10:30:48 :: Upravit :: Odstranit
Míro teď jsem to zrovna dopsal a koukám, že jsi mě předběhl Žádný obětování to nebylo, hezky jsme si to užili,
já díky !
V Kolodějích měla premiéru další Šlapka, a to Míra. Sešlo se 10 kousků a valilo se po nových kobercích na
Mukařov, u Strašína jsme vytrousili Malinu, v Mukařově netradičně doleva vzhůru k Léňově jámě, kterou jsem
mu neukázal a kde před nedávnem defektil. Ale dnes už je tu taktéž natažen nový povrch, tak si to svištíme dolů.
Pak přes Vyžlovku na Konojedy a magneťáčkem na Oplany, tady začíná Míra trochu ztrácet a tak se
vzpomínkou na Vyhupa, který mě vždycky docvakával nazpět, se pokouším Míru také dotáhnout. Ale je to
marný boj, přecejenom sjet 7 borečků je nad naše síly, balík nám mizí přes Vlkančice a když ani u Sázavy
nečekají, tak se rozhodujeme, že si uděláme ještě hezký výlet, když je tak krásně a jedeme do města Sázava a
pak prďáček na Dojetřice. Kolbabův Ostředek s výhledem na Ondřejov, kam se za chvíli zase budeme sápat, je
nezapomenutelný a to nás ještě čeká zasloužený sjezd přes Vodslivy, jak jinak, též po novém koberečku. Řítíme
se dolů a v jedné zatáčce se proti nám zjeví poněkud korpulentní chodkyně, já ještě stíhám ji objet bez potíží,
Míra už takové štěstí nemá a po myšce kterou hodil, neustojí tento manévr a poroučí se vstříc hladkému asfaltu.
Naštěstí jen lišej a roztržené šlapkovské kraťasy, což ho mrzí nejvíce Chocerady s neprůjezdným mostem pro
auta, my cyklokrosovou vložkou ho zvládáme a vzhůru na Ondřejov, pak přes Mnichovice, Říčany a Kolovraty

domů. S Mírou jsme dobře pokecali a užili si ten letní, málem tropický, podvečer. Mě to hodilo 122 průměrem
29.
Kolíkáč, 2008-06-17 09:03:35
Neúčast na Pekle mě mrzela, ale již dopředu naplánovaná sobotní rodinná akce byla přednější. Volnější neděle a
blízkost Rampa mě vyhecovala, že bych mohl zkusit premiérově nedělní Koloděje. Studené ráno mě donutilo
vzít teplejší věci, ale u kostela se už dostávám do provozní teploty, když vidím ten houf nadržených borců.
Věkový průměr bych tipoval kolem 50-60 lety, ale je tu třeba i Svobodin, Libor Janoušek, rychle se uzdravující
Jarda Hanzl, táta od Davida Klímy, Honza Janura, Roman Chládek, Tomáš Jech a další, no 20 nás určitě je.
Tajně doufám, že se někde zjeví i Vyhup a přání je vyslyšeno, před Strašínem si podáváme ruce. Ó jak radostné,
Vyhup celý ve šlapkovském a na kole, hned spolu do dvojičky a kecáme a kecáme . O moc pomalejší a
výletnější mi to nepřipadá oproti nášlehům v týdnu, za Vyžlovkou Vyhup vymete jámu, ono v tom stínu lesa a v
těsném balíku se snadno přehlédne. Naštěstí bez defektu, ale ráfky dostaly co proto . Mastíme to po hlavní na
Zásmuky, kde nás proberou nechutné kostky, zapomenutými vesničkami se domotáme do Uhlířských Janovic.
Vyhup mě překvapuje jaký má přehled o dění ve Šlapkách, jsou to paradoxy, zrovna když si dal pauzu, tak mu
opraví okolo Říčan takový krásný silnice, jeho dlouholetý soupeř Pepa Vejvoda nemá zrovna tuto sezónu svoji
obvyklou vrchařskou formu, no prostě sranda, ale Vyhup už má 3 kila dole a zdá se, že příští sezóna bude zase v
jeho podání zabijácká . Z Janovic do lajny a šviháme to na Nechybu, docela fouká proti a nechápu, kde ti "dědci"
berou tolik sil, výletně tedy opravdu nejedeme. Serpentiny k Sázavě se promění v regulérní závod, a brdeček
okolo kláštera se drtí pily... pak ještě kostky ve Skalici, někteří si pro jistotu ještě šoupnou Ondřejov, mě už stačí
údolí, slíbil jsem, že kolem oběda budu doma a tak se děsím, až všichni zapadnou do mukařovské hospy na
ovocné knedlíky a já se budu motat osamoceně domů. Ale naštěstí 3 jedou taky na Prahu a tak jen kukám za
nimi. Jo 135km průměrem 31, i když bez výraznějších kopců, mě unavilo dostatečně, a tak ve vodorovné poloze
doma na gauči jsem vzpomínal na Vás, jak se smažíte v Pekle. A dneska se taky chystám ke kostelíku na
poslední masáž před sobotním Rampušákem...
Kolíkáč, 2008-06-18 08:41:33
Koloděje včera odpanily další Šlapku, a to Gavoše. Cestou ke kostelíku mě dojíždí Honza Janura a tak cesta
rychle utíká, u zastávky už se rozdávají lístky do úterního vláčku, Iceman, Gavoš, Kapr, Roman Chládek, Franta
a další ... nakonec příjemných 10 kousků si to hasí na Říčany. Ice hlásí, že dnes se sklouzne jen do Mukařova,
ale jedeme trochu netradičně přes Tehov, Strančice, Kunice do Mirošovic, cestou nabíráme i neznámého cyklistu
ala obživlý Marco Pantani , pak ho ale po chvíli zase ztrácíme a i další cestující musí vystoupit, trefil šutr
předním kolem a má defekt, jak glosoval Gavoš, dostal to přímé na komoru Tempo není výletní, každé
sebemenší stoupání se jede slušná čočka, s Icem tvořím prošité duo na konci vláčku, za to premiérový Gavoš to
drtí jedna radost blízko špice. Kostkové serpentiny v Senohrabech dolů a pak údolíčkem směr rodiště Josefa
Lady, na špici se usadil bajker s copánkem, což nevěstí nic dobrého... Ice, který jede jen do Mukařova nakonec
končí pod Hrusicemi, po chvíli pod Ondřejovem zůstává pozadu trojka Kapr, Kolíkáč, Gavoš s kormidelníkem
Frantou, který velí střihneme to zkratkou přes Zvánovice, Voděrady a v údolí si je sjedeme. Kapr máchá
ploutvemi jako ďas, počítám, že na Rampovi odpluje hned v prvním kopci, v údolí jsme už nikoho nesjeli, ale za
to se rozvášnil Gavoš, který svými nástupy dovádí Fandu k nepříčetnosti . Ale je to takové kamarádské
špikování, které si ještě užíváme cestou na jednoho ionta na Sibřinu. Jo krásně jsme si vytahaly nohy, snad to na
Rampovi klapne, už se móóóc těším. Ve čtvrtek nejedu, teď už jen ležím do soboty do 8,30hod.
Gavoš, 2008-06-18 10:44:59
Děkuji za hezké přivítání na Kolodějích. Včera to byla s takovými borci nádhera, jet s Kolíkem, Kaprem, Icem bomba. Na Kolodějích jsem určitě nebyl naposled, a když bych měl ještě shrnout krátce mé dojmy, tak Koloděje
skvěle definoval Iceman: Prostě tam dej pilu, za žádnou cenu ji nesundej, a dvě hodiny počítej se stavem
klinické smrti. Díky za premiéru kamarádi
Alánek, 2008-07-01 20:02:35
Kdo nepřijel, neuvěří. V 16:32 z Kolodějského nádraží vyprovodil VYHUP Říčanský super expres, který prolétl
posázavskou trať průměrem 34,7km/h. Dnes to stálo opravdu zato, byl to fakt mazec. Kluci díky moc.
Orlik, 2008-07-01 20:50:44
Také jsem tam byl. Připojil jsem se v Šibřině, ale expres jsem uvisel pouze do Babic. Tam byla slyšet ještě
chytrá hláška " chlapi tady je ale třicítka. Pak u mě nastala klinická smrt jak praví klasik Iceman a nepomohla ani
velká placka. Směrem na Mukařov se ještě ke klinické smrti přidalo trauma s ujíždějících barevných zadků a
potom už jenom samotka. Přesto to dalo slušných 112 km. Musím silně přitrénovat a nebo se necpat mezi takové
borce. Byla to krátká, ale pořádná lekce.Dík.

Martin, 2008-07-04 19:39:16
Včera jsem se vypravil do Kolodějí. cca 10 minut před 16:30 jsem byl na místě srazu, ale žádnej oranžovej
cyklista tam nebyl, akorát nějaký dva, co údajně jedou jen občas nebo jen okolo. Aspoň jsem byl na správným
místě. Něco po půl jsem s nima vyrazil směrem na Brandýs a pak jsem to ztočil na Prahu. A ke konci jsem
zmoknul. Ještě jsem se chystal jet v neděli, ale ještě si to budu muset rozmyslet, aby to nedopadlo jako včera.
Orlik, 2008-07-04 21:18:46
Martine já jsem byl jeden z těch co jel s tebou. Počítej s tím, že tam nejsou jenom oranžoví. V úterý tam byly
také jenom dva dresy VŠ. S tím co nás vedl jsme taky slušně zmokli z Počernic do Běchovic a pak suchá silnice.
Tam jsme se rozdělili a každý na jinou stranu cestou domů.
Vyhup, 2008-07-04 21:55:35
Sobotní závody se nedělních Kolodějí nijak extra nedotýkají, neboť osazenstvo tvoří převážně matadoři, kteří
léta závodění mají za sebou, kolo ale neopustili.
Chtějí se sejít a zařádit si s kamarády, občas se hecnout v kopečkách či na nevypsaných premiích k jinak
nevýznamným cedulím u silnic. Pak se zase počká na ostatní a vše končí v Mukařovské hospůdce.
Ač je většina borců dost v letech, umí jezdit pěkně svižně. Před týdnem nás jelo 22 kusů.
Léňa, 2008-07-06 12:40:57
Dnešní Koloděje neměly chybu. Tempo bylo opravdu pohodové na 108km průměr 31,5km/h. Konečně jsem
poznal Vyhupa, zažil týmovou práci s Quitem, obdivoval šelest točících kol Jestřábovi rakety. Jak mám Malinu a
Honzu rád, tak jsem byl rád, že bojujou v Roudnici
Quit, 2008-07-06 14:43:44
TAK, a jsem Kolodejsky ODPANEN....) Trosku to bolelo..., mistama vic nez jen trosku, ale jinak musim rici, ze
to byla kraasa nesmirna... Jak pise Lena, meli jsme hvezdnou sestavu vcetne Vyhupa, ktery si jel z meho pohledu
krasnou pohodu, jakoby zadnou pauzu nikdy nemel... Ze zacatku jsem zacinal verit Lenovym slovum cestou do
Kolodej, ze to dnes bude jen vyylet.. Jelo se prijemnym tempem po krasne silnici... Pak jsme ale nabrali jeste
jednu grupu, najeli jsme na Ricanskou dalnici a razem jsem s Lenou na spici a ze zadu nekdo vola: "porad rovne
a 40"... No tak Leena za to vzal, ja zatnul zuby a z prijemnych 33 bylo najednou 40...Tepy huuuu nahoru, ale
omezeny cas na spici se da vydrzet. Joo to v zadu to byl zase cyklisticky orgasmus.. Kola svistely, kazdy vedel
co ma delat, diry se hlasily, zadne zbesile zmeny tempa, jen obcas kdyz se na spic dostava nekdo kdo se nudi, je
to hned znat... Pak ale prichazeji kopecky a oddeluje se zrno od plev.. I panove jejichz vek uz je v ponekud jine
fazi nez muj rozkmitavaji sve kvalitni stroje jako zavodnici ProTour a v kazdem kopecku si nastupuji a honi se
na vrsek jako by slo o pohar mistru... Nastesti jsou tu i rozumnejsi a tak se balik sjizdi po skupinkach... Na
prilehlych rovinach po kopcich se prijemne zvolnuje, tepy klesaji, ale nez si clovek zvykne na prijmne tempo, uz
se na spici objevi zase nekdo znudeny a hned se zase jede ... Treba za Sazavou, se krasne predvedl Leena, v tu
chvili jako by se nikomu moc nechtelo, tak nas "Sveed" za to vzal a Kolodejskeho hada slusne dlouho potahl...
Cimz me teda zase trochu nalomil... A tak se Sazavy zase jede pekne svizne, mirime na Jevanske udoli, tak si
rikam Hura, Ondrejov uz asi nebude...V jevanskych brdkach jsem ale poznal dosud nepoznane.. Kopce se jely
poctive v baliku a parkrat jsem pred vrcholem uz opravdu sotva tocil... Tak naznacuju, ze hodlam zmizet v zadu
ale misto toho se dockavam potlaceni zezadu, nekolikrat od Leeni, ale i od jinych pro me naprosto cizich borcu...
tahle vec me strasne pomaha, protoze v zavodech casto prave pred vrcholem uz kopec neuvisim a dojizdeni
baliku za upatim stoji miliony sil... Tady mi ale balik pomaha, a nejvice pak Leena, ktery po kazdym kopci, ktery
neuvisim ceka a luxusne me vzdy dotahuje... Po prijezdu zpet na Ricanskou dalnici nas rozdeluje projizdejici
auto, predni skupna pak zataci vpravo tusim nekam na Mukarov, Lena ale voli rovne a ja jsem mu vdecny, lehce
svesujem nohy, dojizdeme Vyhupa s defektem, ale ten nas posila dal, pry uz je skoro doma... Odmenou za cestu
rovne se nam stavaji 3 borky na kole ve snurkovych bikinach - bylo se na co divat (uprimne, jsem mel sto chuti
jet s nimi, ale trenink je trenik, kua, tak se jede dal.. ) Kukacka za Lenou pres Ricany na me pusobi jako
rehabilitace a lek a tak si planuju, ze usek Ricany-Uhrinives jeste vezmu, at to stoji za to.. A taky ze jo.... Pekne
jsem se vystavil z poslednich sil, byl to spurt jako v casovce... Z Uhrinivsi uz ale s Lenou jen tocime nohama,
dovazi me az do Petrovic zbytek prumerem 20km/h..) Suma sumarum: Luxusni premiera ve spolecnosti tatky
Vyhupa a musim rict ze i tatky Leeni, ktery o me pecoval jako o vlastniho... Diky kluci!!!! 119km, 31.2km/h,
avg TF 149, max 184...
Orlik, 2008-07-06 14:48:28
Jak píše Léňa Koloděje byly fajn. Kolíkáč minule napsal, že věkový průměr je mezi 50 a 60 roky, což mi dnes
vůbec nepřipadalo. Po včerejších 200km jsem se chtěl trochu vyjet s těmi " důchodci", ale vše bylo jinak. A tak
jsem si užil i pár střídání na čele a pár set metrů v čele i s ikonou VŠ Vyhupem. Bylo to pěkně strávené nedělní
dopoledne. I když jenom 102 km s průměrem 31,8. Končil jsem v Úvalech, kde jsem měl auto, protože jsem

ráno silně nestíhal. Bylo mi ctí se opět projet se členy VŠ Vyhupem, Jestřábem, Léňou a Qvitem a dalšimi
matadory. Proti minulému úterý, kdy jsem odpadl velmi rychle to byla opravdu pohoda.
Orlik, 2008-07-15 20:32:15
Dnes opět další pokus uviset část Kolodějského šílenství. Na staru u kostelíka už bylo pár Orange dresů, Honza
Janura a Honzis. Vyrazilo se celkem v pohodě, ale jako vždy se tempo začalo zvyšovat a já odpadat. Definitivní
konec pro mě nastal ve stoupání na Kostelní Střímelice. Ještě jsem z povzdálí sledoval skupinu až na Ondřejov,
ale tam zřejmě odbočili jinam než já. Tak jako vždy na samotku zbytek cesty přes Třemblaty, Svojetice,
Mukařov, Koloděje a Brandýs domů. Dalo 112 km s průměrem pouhých 30,6. Zatím co ostatní jistě zaslouženě
obnovovali síly na občerstvovačce tak já taky zaslouženě přitrénoval, aby to příště bylo lepší. Někdo mi řekl "
zkoušet, zkoušet a zlepší se to", tak snad?
Kolíkáč, 2008-07-16 14:01:34
Jo šilenství to zase bylo, teda pro mě, těch 14 dní na gauči moc nohám nepomohlo Dorazil i Diablo a Iceman, a
Fanda zase naplánoval pěknou trasu, úvodní brdky s větrem v zádech byla paráda, Orlík statečně švihal s námi,
pak přišel brd do Střímělic, který jsem překvapivě ještě uvisel za Honzou Janurou, ale pak už to se mnou šlo
hodně z kopce. Do Ondřejova ulítl Diablo a spol., že jsem nestačil zírat, hákoval jsem Iceho co to šlo, stejně tak
Samechov, sice okolo vody ještě špice s Honzisem a pokec o BT, ale jak se to zvedlo, tak jsem plápolal na
úplným chvostu, divokým sjezdem na Marjánu, kde počkali a pak kostky do Skalice, tam nějak nechápu vždycky
Icemana, on tam jezdí velkou a vylítne to takovým způsobem . A pak myší dírou na Konojedy, zase všechno
sleduji z velké dálky, naštěstí Fanda je po dopolední časovce do Prahy trochu unaven, tak trpíme spolu. Ital
Iceman je v pohodě před námi a nemůžeme ho za živýho boha sjet. Na rovince se to nakonec díky Fandovi
podaří, ale Konojedská stojka ke hřbitovu mě dokonale naznačuje, kde se v tuto dobu nachází mé vrchařské
schopnosti . Takže když nahoře čeká možná 5 minut vysmátý Honzis se slovy, že na BT bude hůře, tak jen
slastně přikyvuji... Za Mukařovem už svěšuje nohy Iceman a to je pro mě vysvobození, protože ten šrot furt přes
40 už nějak dnes nemusím. Společně tedy s Icem a Diablem to pak šmrdláme domů. Jo na BT to bude krutá
zkouška, Iceman má nebezpečně vyceněný zuby na můj skalp.
Iceman, 2008-07-23 08:09:35
Včera v Kolodějích se sešli 2, slovem dva lidi ! A jelikož ten druhý byl opravdový cyklista / člen
Sparty/,nezbývalo mi,s ohledem na mou výkonnost,absolvovat Koloděje sám.Takže Mukařov,Ondřejov,Stříbrná
Skalice,pak přes Kostelní Střímelice opět Ondřejov,šup do Skalice,navrch jsem přihodil Voděrady a to už jsem
cítil že mám dost....omrzlé nohy .Ba ne,tak strašné to nebylo,dokonce jsem ani nezmokl ale vesta se už unesla.
Orlik, 2008-07-29 21:52:40
Dnešní Koloděje co říci. Po hodině před prvním kopcem opět konec, nestíhačka a samotka. Asi to není
normální, ale prostě to nejde. Dnes si Leňo zajisté pochopil proč nechci jet na Šumavu. I když jezdím kopce dřít
do hor tak je stejně nestíhám.Když jsem viděl Vyhupa, Icemana, Léňu a ostatní jak jim to jede tak jednoduše
nechápu. Zřejmě to chce pauzičku od kola.
Iceman, 2008-07-30 11:28:19
Léňova pozvánka, nádherné, snad až příliš teplé, počasí, potřeba naposledy se zmazat před sobotními Tatrami, to
vše mě zavedlo včera ke kostelíku. Přesto,že jsem dorazil o 10 minut dříve,z dálky jsem již viděl mě vítajícího
Léňu v dresu vítěze TdF.Kol dokola lítal Orlík,přijel i Fanda,Roman,bajker s Culíkem a .... pan profesor
VYHUP.Začátek klasika na Vyžlovku,dvakrát jsem potáhnul špici s Vyhupem a žádná selenka to rozhodně
nebyla,jezdí mu to ! První kopec - Voděrady,jeli se docela fest,Orlík nestíhal,ale nebyl sám i já už byl smířen s
osudem,ale pomohl mi nezištně Léńa a kluci naštestí taky počkali.Pak Ondřejov,Skalice,Hradec,tam vpravo do
krásných serpentýn,náádhernej kopec mimochodem,jel jsem ho poprvé,měl by se jezdit častěji a na závěr
prasárna v Konojedech.Já už byl slušně načatej,90 min. nad prahem vykonalo svoje a v tu chvíli se Romča
rozhodl že je nás zřejmě moc a začal úřadovat na špici.K Vyžlovce jsem to ještě akceptoval,ale pak přeci jen s
ohledem na sobotu jsem zbaběle svěsil nohy.Léňa znovu ukázal jaký je kamarád a i podruhé na mě počkal.Díky
moc.Na pumpě před Říčany jsme ještě doplnili vodu a pak už jen volně směr Jížo,celý jsme to prokecali,nejhezčí
část včerejších Koloděj pro mě .pro Orlíka : jak píše Astral,neházej flintu do žita,já jezdím do Koloděj 3 roky a
letos poprvé se mi sem tam zadaří přežít první kopec.
Léňa, 2008-07-30 20:49:40
K včerejším Kolodějím. Po pauze jsem se moc, moc těšil z toho pramenilo, že jsem do Koloděj přijel už na
16:00. Jako první se zjevil Roman Chládek, podebatovali jsme o závodech, účasti šlapek v Kolodějích
apod.Zrovna když jsem Romanovi říkal, že bych byl velmi rád, kdyby přijel ze šlapek Iceman už se řítil k nám
(proto to vítání). Ještě ve skrytu duše jsem si říkal, že bychom mohli zlákat Kolíka , ale zvítězila u něj

zodpovědnost a zdravý rozum nad šílenstvím a radši doléčoval angínu . Čekal jsem ještě Rendu z KPO, ale
bohužel pracovní povinnosti jeho premiéru v Kolodějích odložily (ještě jsem mu vyjel naproti a pak jsem musel
dojíždět Kolodějský balík, ikdyž čekal byla to šichta, uf). Trať již pánové popsali. Ze začátku jsem se svezl ve
dvojici s Orlíkem, kterého jsem se snažil celou dobu navnadit na dlouhého Krále, jelo mu to fakt dobře.
Několikrát jsme spolu potáhli dost ostře špici a to, že se odporoučel někde po prvním větším kopečku není vůbec
ostuda, protože měl na zádech batoh a oblečení tak do +5! Osobně jet takhle tak odpadnu mnohem dřív, tím chci
říct Orlíkovi to jezdí a tu dlouhou by měl dát! . Trasu jako vždy naplánoval Fanda z Říčan od kterého jsem
čekal, že bude hlídat vlky, aby se jelo lidsky, ale nakonec to byl on kdo na začátku každého kopce nastupoval.
Nechal jsem se vyprovokovat jen na Ondřejov a v serpentinách z Hradce, kde jsme "ujeli" s Vyhupem. Byl mezi
námi jen "malý" rozdíl, já jel max. sotva dýchal a Vyhup jel jako na projíždce s rodinkou (těším se na příští rok a
jak bude získávat s Radkem jednu bednu za druhou). Závěr už jak psal Iceman byl o dojetí v klidu a dobré
náladě. Vedro, několikadenní výpadek udělaly své a po těch dnešních 130km jsem toho měl plné brejle. Ještě, že
jsem poslední kilometry absolvoval s přízněnou duší Icemanem Kolíku uzdrav se!
Mlhoš, 2008-08-03 16:14:00
Pokud do teto rubriky patri i nedelni Kolodeje (kde se zadne zavodni zazitky necekaji ), tak mi to neda a rad
bych podekoval Vyhupovi. Jelikoz se na odpadliky ceka, tak jsem jen s mirnymi ztratami prezil par uvodnich
kopecku (Ondrejov, Chocerady), ktere nebyly smrtelne a pak se nejak nechal vyhecovat a ve stoupani na Divisov
zustal s jen Vyhupem a Romanem Chladkem a tak 100m pred ceduli me Vyhup za sedlo soupl snad o 10 metru
doprehu, ze jsem nechapal a pokusil se nastoupit, at uz to k necemu je a nakonec k memu prekvapeni byl u
cedule 1. Diky Vyhupe, pekny zazitek. Pak jsem uvisel jeste jeden dalsi kopecek v teto luxusni spolecnosti a pak
nekde mezi Vlasimi a Jezerem totalni odpadl, ze ani dalsi skupinky uz nebyly pro me... Proti vetru to domu na
samotku byla trochu drina, ale bylo z toho 135km, ktere staly to zato. Diky Vyhupe!
Kapr, 2008-08-06 08:38:30
Včera to byla pravá větrná Kolodějská jatka!!! Vyrazili jsme v šesti, ze Šlapek z Diablem, záhy se k nám připojil
pan profesor s Frantou. V Mukařově nás bylo zase šest. Vyhup + jeden se někde odpojili, tak jsem Šlapkovskou
legendu zase nepoznal. Roman Chládek byl jak nadopovanej, špice táhl jako šílenec, a ani nechtěl střídat. Za
Kostelcem svěsil nohy Diablo, tak jsem zvolnil, že na něj počkám, ale mával ať jedu. Stíhal jsem zbylou čtveřici
a když konečně zvolnili, tak jsem je docvak. A začali galeje. Snažili jsme se s Frantou Romana brzdit, ale on
chce asi v sobotu vyhrát Spící pannu. Honza Janura se sparťanem byli v pohodě. Takhle prošitej jsem nebyl ani v
sobotu ve Svijanech. Celkem 130km, av 32,8, z toho Koloděje - Koloděje 77km, av 35,0. Až mi to vyjde přijedu
zase, těším se na větší účast Šlapek.Zdraví Kapr
Kolíkáč, 2008-08-11 13:53:58
Nedělní Kolodějky musím rozepsat trochu zeširoka, letošní léto v mém podání je jedna velká mizérie, nejdříve
na mě skočila po Brdském Švihu nějaká malá virózka, 3 dny teplot, holky měli angínu, tak jsem ji očekával taky,
ale nepřišla. Pak nějaká dovolená a najednou tu byl Beskyd, co s tím, v úterý před ním aspoň jednou do Koloděj
a vzhůru na BT. Neděle po BT se rozležela únava a v pondělí to přišlo, bolení v krku a angína jako prase.
Píchaný penicilin a 14 dní klidu. Za červenec 380km, takový krásný měsíc a taková bída Doužívám tabletky a
další týden je plánovaný výlet s dětmi do Jižních Čech. Je tam i Zvary, jeden ze zakladatelů Šlapek, ten jen
vypraví, jak se párkrát za měsíc na pohodu sveze a stačí mu to ke štěstí. A já si říkám proč? Proč se honím po
závodech, stejně se plácám někde mezi turisty, v Kolodějích se motám na chvostu... Málem za měsíc Král, co
tam budu probůh dělat, dyť to ani neujedu. No a co, letos to prostě zabalím, na nějaký Koloděje a závody se
vykašlu, vždyť to nemám zapotřebí...Jsme zpátky v Praze, koukám na net, prohlížím fotky, čtu reporty. Nedá se
nic dělat, zase jste mě vrátili do reality , zítra je neděle, zkouším Šemíka, zdali by nevyrazil ke kostelíku. Je
rozhodnuto, leštím kolo, foukám pláště... Nedělní ráno, už je cítit trochu chlad, ale slunce začíná po chvíli hezky
hřát, řítím se v háku za triatleťákem ze Žižkova dolů kolem vinohradských hřbitovů do Strašnic. Přelítáváme
tramvajové koleje a v tom cítím, jak zadní kolo plave. Do háje! Nestihneme sraz ... rychle vyměnit, Šemík
pomáhá, díky a dupeme ke kostelu. Podařilo se, jsme tam včas, právě tak akorát, že vidíme, jak si to přihasil
Iceman, po chvíli Jestřáb a Mlhoš, hůůů to je oranžovo a schází už jen kolodějská ikona, Vyhup. A dočkali jsme
se, přijel. Doráží i mnohačetná grupa z Kbel a tak to vypadá, že balík bude minimálně 20-ti členný. Je 9,15, čas
odjezdu, když tu syčící hrozivý zvuk. Někomu uchází kolo, nevěřícně koukám na své přední, jak jde pomalu k
zemi. No to snad ne!! Že by znamení, že tu nemám co dělat? Zůstat u svého rozhodnutí z minulého týdne? Ale je
tu naštěstí Vyhup se svojí pumpou a během chvíle vyměněno, nemám už další duši ani lepení, což znamená
jediné, uviset balík celou trasu Tak vzhůru do sedel a díky za počkaní.Jedeme směr Mirošovice, na oranžovém
souboru je vidět nadšení, jak jsme se hezky sešli, Mlhoš sice furt reptá, že ho bolí nohy z Panny, Šemík hlásí, že
jede pod první kopec, kdežto trio Jestřáb, Ice a Vyhup se zdá velmi bojovně naladěno, což se o mě říci nedá. Po
problémech s dodávkou, která nás nesmyslně předjíždí před zatáčkou se blížíme k sympatickým serpentinkám,
kde se ještě pokouším najet mezi prvními a uviset tak Iceho, ale po chvíli se přese mě valí celá grupa, na

horizontu už mám díru a čekám na Šemdu, který by měl být ještě za mnou s nadějí, že je sjedeme. Šemík však
nikde, tak ještě s jedním se pokoušíme vrátit, což se před Zaječicemi daří, trochu tam zvolnili, sjezd do Čerčan, a
pak přichází stoupání na Přestavlky, špice se ujímá Vyhup a pravidelným tempem zvyšuje počáteční rychlost 19
až někam k 25km/hod., Mlhoš s Jestřábem couvají, ještě se pokouším chvíli plápolat, ale s vědomím co nás ještě
určitě čeká a nemine, svěšuji nohy a čekám na kluky. A tak jen s hrůzou v dáli sleduji, že už odpárali i Romču
Chládka, kdežto orange zadek Iceho se furt míhá v čelní skupině, hůůůů. Před Vranovskou Lhotou se čeká,
nadávám Vyhupovi a Icemu, že asi zapomněli, že je neděle, a v neděli se nedělá Pak už výletně pokračujeme dál
a napojujeme se na silničku Soběhrdy-Kozmice, kde zrovna projíždí odpojená skupina z Mirošovic, která to
vzala zkratkou. A už to zase začíná, valíme to směr Ostředek, Mlhoš odpadá, ale pak se před Dojetřicemi zase
zjevuje u nás, hezkýý, a může si tak společně s námi vychutnat ten krásny sjezd do Sázavy, kde se zase závodí,
když už se zdá, že karty jsou rozdány, tak se přes všechny převalí Jestřáb, ten snad musel jet k 80km/hod. Pak
okolo řeky na Skalici, kde sledujeme už letošní klasiku v podobě Iceho, který ty kostky nahoru snad ani nevnímá
a spurtuje je vedle nezdolného Romči. Chladivým údolím se dostáváme k Jevanům, kde zase nemám nárok na
Vyhupa, Iceho a Mlhoše, kteří mizí za Kájou Gottem Tradičně se končí v Mukařově u kostela, Vyhup se
dokonce ještě stihne vysprchovat a přijet v gala oblečení, kdežto my ostatní zapíjíme dnešní dřinu v prosolených
montérkách Následná cesta ke svým domovům se nese ve znamení nástupů a spurtů na cedule a příjemně tak
zakončujeme nedělní Kolodějky. Byla to paráda, po dlouhé době jsem se svezl ve skupině, a vidět okolo sebe
tolik rozzářených oranžových ksichtů , které mají formu jako hrom, to stálo za to. Jo už v tom zase lítám s Vámi,
tak v úterý se těším v Posázaví, jo a Krále bych chtěl jet!
Kolíkáč, 2008-08-12 21:52:30
Stalo se Vám někdy, že jste šli do školy totálně nepřipraveni a byla písemka, kterou za Vás celou napsal učitel a
spolužák? Asi nemožné co? Ale v Kolodějské škole je možné všechno Zrovna dneska se mi to přihodilo, sestava
nebyla moc početná, ale nakonec se nějakých 7-8 kousků našlo. Oranžovou hájil Vyhup a Léňa, žlutý vosy
Romča, pak nějaký mladý klučina s tátou a ještě jeden kousek. Cestou se připojil Jirka Rozvoda a už se začalo
jet vcelku fest, počasí nepřidalo, bylo šílené dusno a tak jsem cítil, že dnes to nebude to pravé ořechové. Za
Strašínem jsem trpěl i roviny, to už jsme jeli jen v šesti, koukal jsem na toho mladýho bažanta jako puk, no jestli
mu bylo 15-16 let, tak to přeháním, modré Pinarello a švihal tam lehký převody a mazácky si vychutnával to
zběsilé tempo. Mě drtilo každé sebemenší zvednutí profilu, a když se odbočilo na Zvánovice, tak mě polilo
horko, ten brdek s nima absolutně nezvládnu uviset a taky že jo, mizí jak rakety a já nemůžu málem ani otočit
nohama. Tak paráda, teď už si to klidně dotočím domů, když tu na horizontu čekající Vyhup a v dáli Léňa, hééé,
takže jako že jedeme dál jo? Tak ještě chvíli kucí... Sjezd mi jde skvěle , ale další brd do Voděrad je zase
konečná, ale ne na dlouho, někdo mě hladí na zadní části těla, no hladí, spíše příjemně tlačí a hup jsme nahoře,
díky Vyhupe! Teď to pan učitel vezme zkratkou, bezva se vyzná v místopise, prý jim nadjedeme a zase se
spojíme. A taky že jo, u Propasti už jedeme v 6-ti hlavém rychlovlaku. Skalické kostky vysápu překvapivě bez
pomoci, ale plánovanou trasu na Sázavu a Nechybu už odmítám se slovy, že to zkrátím přes Vlkančice. Léňa si
prý přijel pokecat, a že prý jede se mnou. Jůůů to je úleva, jen tak motáme nohama a kecáme a kecáme v tom
romantickém údolíčku. Na Oplany jsme už zase spojeni a pánům to stále nestačí, mlaďas si dokonce nastupuje,
což Jirku nenechá chladným a po chvíli ani Vyhupa s Romčou. Vzadu s troskou zůstává tak záchranář Léňa. S
Oplan nahoru dnešní písemka graduje, protože tlačí střídavě Vyhup i Léňa, chce se mi propadnout studem, ale
prostě to více nejede, i si docela přeju, už mě tady nechte někde v příkopu v klidu spočinout Ale přichází
konojedský masakr, o něm už před lety básnil Šemík, když jel z velikonočního tréninku z Bílku, dnes mám
naštěstí dva vlekaře, kteří tlačí a tlačí. Rovinu do Říčan už jsem vcelku zvládl bez cizí pomoci, když pominu
vypitý Vyhupův bidon a občasný jeho zadní přítlak. Štěstím je, že Léňa jede do práce, takže mě dotáhne až
domů, před Říčany tedy odbočujeme na Strašín a v kecacím tempu a mírném deštíku dopisujeme dnešní
písemku. Děkuji ze srdce oběma orange boys, bez Vás bych ještě teď bloudil někde ve Voděradských bučinách.
Iceman, 2008-08-16 07:29:18
Jen krátce k čtvrtečním Kolodějům,mám nějak moc práce,ale aby bylo uděláno informační povinnosti za dost .
U kostela byla skutečně vybraná společnost,koho nebudu jmenovat se nesmí zlobit,ale ta paměť už mi holt tak
nefunguje.Takže Libor Janoušek,Kuře,Honza Janura,Roman Chládek,Ála.Marhi + 1xKPO,Orlík,"Junior",jak o
něm píše Kuře na cyklodiskuzi je fakt dobrej + dalších snad pět lidí.Mazec to byl velikej,jelo se směr Kostelec n.
Č.lesy,zpočátku žádný kopce a jelo se fakt rychle.No a do Kostelce je to taková dlouuuuhá nakloněmá rovina,ani
nevím co mi to napadlo se tam s Romanem přetahovat na špici , pak to ovšem Kuře s Juniorem přestalo bavit a
zatáhli a tím pro mě Koloděje skončili.Domů pak pohoda s Orlíkem.Pokud bude počasí příznivé,chystám se
příští týden na út. i čt. ,neváhejte a přijeďte taky,garantuju Vám,že si z toho pár zážitečků odnese každý !
Honzis, 2008-08-17 15:59:32
Sice účast šlapek slabá, ale celkem nás jelo snad 20 a byla to pohodová jízda,tedy až na ten nástup Klímiče ze
Šternberka na Šternov kterej jsem jen okomentoval slovy : ASI NÉ 180tepů a dojel jsem Klímu a dalšího

experta až když už jeli vykecávačku Hold když má někdo v nohách 1000W ... Nicméně celkem jsem švihnul
156km
Orlik, 2008-08-20 09:23:57
Včerejší Koloděje byly parádní. Pan ředitel z Říčan naplánoval krásnou trasu. Mělo to malou chybu, a to že mi
cestou ujel autobus. Celkem slušně jsem zakufroval a tak se mi cesta protáhla o kus do Benešova a zpět přes
Sázavu, Jevany a proto jsem do školní jídelny na Sibřině dorazil až před osmou hodinou. Rychle doplnil tekutiny
a vyrazil k domovu, kam jsem dorazil až po deváté hodině. Hezké počasí, hezká krajina, výlet jak má být. Junior
opět řádil a to říkal, že mu to nejede.
Kolíkáč, 2008-08-20 13:20:49
Jak píše Orlík, včerejší výlet se povedl, sice menší účast, ale stálice jako Vyhup, Romča, Jirka Rozvoda a Junior
nechyběly. A k tomu Iceman na nové superraketě s červenejma drátama, no to byla moje motivace, aby mě
někde nezadupal do země Klasický výjezd na Strašín, kde se už připojuje Orlík a smažíme to na Svojetice a
Struhařov, tam v tom mírném magnetu se na špici usídlil Vyhup a nějak nechápal, že za sebou veze lidi Ještě k
tomu protivítr a přede mnou sirky, za který se nelze vůbec schovat, takže jsem si připadal, že špic jedu já. No
kaše hrozná, div, že mi nepřistála na představci, za mnou furt tichý vrnění červenejch drátů, které ustalo až před
horizontem. Sjíždíme na Třemblaty ve vyčkávacím tempu, aby si nás Iceman mohl sjet a naplno si tak užil brdek
na Ondřejov, kde spolu trpíme za vydatné Vyhupově pomoci, který nás strká , kdežto ten šílenec Orlík si to dává
s těmi nejlepšími na špici. Ondřejov už jsme po kupě a sjíždíme do Chocerad, kde nabušená pětka dává
Komorní Hrádek, kdežto hrobaři cyklistiky jedou Vodslivy a že se nahoře setkáme. Vodslivy je paráda, konečně
můžu obdivovat Iceho nového mazla U Ostředka jedeme naproti skupině, ale stále nikde nikdo, a tak to otáčíme
na Sázavu, že si nás stejně někde sjedou. Sjezd do Sázavy rychlostí 74, je krásné počásko, tak si to užíváme.
Když už si plánujeme poklidný závěr, tak před Skalicí si nás docvaknou a tak zase musíme máknout, kostky a
údolím domů. Tam menší incident s troubícím busem a pak už se jen dokutálíme na Sibřinu, kde po chvíli doráží
Kuře a Orlík a příhody jen plynou ... Díky všem, takových dnů už moc nebude ...
Iceman, 2008-08-20 15:10:28
Kolíkáč s Orlíkem vše krásně popsali . Na mě se teda jel hroznej mazec.Nebyl jsem schopnej se ani napít a když
jsem konečně chtěl vytáhnout flašku a svlažit hrdlo,nové košíky udělaly své a flaška skončila na zemi.Pacienti
od kostela na mne ale počkali,Ondřejov jsem s nimy za vydatné Vyhupovy pomoci ještě absolvoval . Nahoře
jsem byl ale uplně na odpis.Už už jsem se radoval,že pojedu sám,Kolíkáč mi ovšem zkazil radost a zůstal se
mnou.Pak už to bylo dobré,prezident se sice dost nudil ale statečně před mnou skrýval své rozladění,jakýže
hrobaři to jezdí za Vinohradské šlapky .Nu a pak nastala další honička,když nás dojelo " áčko".Tentokrát mě
odpárali u Vyžlovky.Sibřina,pivko,tiskovka s Kuřetem,trocha popichování od Kolíka na mou adresu zakončily
včerejší trénink do rychla.
Orlik, 2008-08-26 21:12:11
Dnes mohu oslavovat první uvisené Koloděje až do konce. Sešlo se vše tak, že jsem to vydržel. Zřejmě se
všichni šetřili, protože rychlost byla přijatelná i pro mě. Sice se sešlo jenom 6 lidiček, ale nechybély stálice jako
Kolíkáč, který měl cestou defekt( to mi taky pomohlo, že jsem si orazil), Iceman, Biker s copánkem, tuším
Franta s Říčan a ALÁNEK. Počasí super, trasa vybraná taky suprově. Jednoduše budu dnes jenom vše chválit
Kopce skoro žádné a dlouhé sjezdy. Jedním slovem paráda, výlet jak má být. Všem díky za hezky prožité
odpoledne u Sázavy. Vypadá, že to byly jedny z posledních Kolodějí. Dojíždím domů za tmy a to je nic moc.
Iceman, 2008-08-27 15:31:55
Včerejší Koloděje začaly pro mě a Kolíka nezvykle brzo.Nechal jsem se od něj zlákat a tak jsem již v 14
hod.netrpělivě točil klikama u kostelíka.Do 16,30 jsme natočili 60 km v pohodovém tempu,natankovali 1 černé
pivo / Kolíkáč/ a jednu žbrďolu / Iceman/.Příjemným překvapením byl příjezd Alánka.Dále Fanda,Orlík,Jirka
Rozvoda a jeden z matadorů.Na rozdíl od min.úterka,kde jsem nestíhal nic,se jelo o poznání
pomaleji.Ondřejov,Chocerady,Vodslivy.Ve sjezdu do Skalice Kolíkáč píchl,já zůstal s ním a po spravení defektu
jsme již pokračovali sami zpět a to klasikou přes Jevany.Celou cestu zpět jsme zas jeli pohodičku,až jsme si
říkali,jestli takový točení má nějakej smysl
Kolíkáč, 2008-09-03 16:10:56
Co ke včerejšku dodat, byla to cyklistická óda, nádherné počasí, parádní houpavá trasa od navigátora Fandy,
vybraná společnost, kaňkou byl jen Kolíkáč, který plandal na chvostu. Ale nebyl v černých myšlenkách, po
víkendovém nářezu si ten úterní nášup spokojeně užíval, jen ta síla do kopců nějak chyběla. Romča, Honzis,
Jirka Rozvoda na starší silničce se sytiči a Fanda, to byly účastníci úterního průletu. Strašín, Svojetice,
Stuhařovem dolů na Mnichovice a před nimi zase hup na Myšlín a přes Třemblaty, Zvánovice na Voděrady. Tam

jsem již v kopcích spolehlivě brzdil, ale naštěstí tu byl Fanda, který se coural se mnou a hecovali jsme se. Ono se
mu totiž furt nechce měnit dres a jezdí v tom žlutým, královsko-šumavským, někdy z 90 let. Jevanským údolím
dolů a před Hradcem serpentinkami nahoru, tady mi to připomíná Koráb z Krále , na hlavni doleva a zase hup
přes Oplany a na Vlkančice, jo tady je krásně, tady prostě člověk vnímá tu přírodu, žádný tepy, watty, dyť ta
jízda na kole je přeci o něčem jiném ... a zdá se, že si to tu všichni užívají, povznesená nálada vydrží až na
kostky do Skalice, kde si Fanda ještě vymyslí bejkárnu na Konojedy, prý když je ten Král na krku. No tak jo, na
špici řádí Honzis s Jirkou, na kterých je vidět jasný důkaz o tom, že forma je o nohách a ne o kole Konečně
trochu roviny, i když se jede kolem 40, tak se mi přece jenom jede lehčeji než v těch posázavských výhupech,
zapadající slunce nad Prahou už hlásí, že konec léta se nenávratně blíží a tma je už kolem 20 hodiny, kdy
přistávám doma, a až chůzí po schodech zjišťuji, že to dnes zadarmo nebylo, bolí pěkně. Ale tak to má být,
blížící se veličenstvo Král, nic neodpouští. Natočeno 123, průměrem 31km/hod.
Honzis - komorní“ úterní Koloděje
V půl třetí skouknu web a zjišťuji, že Kolíkáč hodlá přijet, takže si jen připravím bidony, něco zdlábnu a hurá na
„letecký den“ Posázavím :-) Jen tak šmrdlám po vedlejších přes Poříčany a Černíky do Tuklat a dál Přišimasy,
Křenice a v 16:25h už jím jablko u kolodějského zámku. Jsem tu první, pak doráží jeden veterán a v půl i
Kolíkáč alias „Kolodějský matador“. Zatím to vypadá na komorní jízdu, u Strašína se má připojit ještě „vedoucí“
z Říčan. V 16:33h se rozjíždíme a v poklidu kecám s Kolíkáčem o Králi Šumavy. U Křenice převezmu iniciativu
a na bočáku jedu špici. Fanda už je zde a před vsí Březí nabalíme i Jirku Rozvodu, ale ten má dneska jen nějakou
„lehce historickou“ silničku s páčkama na rámu, takže ho dopředu tak nějak odepisuju :-) To jsem se ale krutě
mýlil! Na Strašín dřu 52/19 a Kolíkáč hlásí, že prej nějak přikládám :-) V obci se už zařadím dozadu, pak
následuje lehce problematické napojení na I/2 a dál zadem přes Tehovec až na Struhařov. Zase se ocitám na čele,
aby se dnešní osazenstvo moc neflákalo. Kolíkáč ve sjezdu do Mnichovic nějak nestíhá, čemuž se divím. Asi se
moc kochá krásným telým odpolednem a pozoruje přírodu před tím, než se změní v zimní hnus :-) Ostrá levá a
hurá na Myšlín! Znovu dřu na čele, zkusím si i krátký nástup, ale veterán se mnou pořád visí a rve neskutečně
těžké převody typu 53/17. Chvilku počkáme na Kolíkáče, který si prý šetří formu až na Krále :-) Nic, teď bude
mít další zásek, páč se jedou Voděrady … Rozjedu to na 40km/h, rychle nahážu 52/21 a vykroutím se do cca 9%
brdku, pak hned dolů a najednou se přes nás přežene vlasáč a i s tou starou plečkou nám ukáže záda! Cítím, že
mi tuhnou nohy, takže nechci jet na krev a radši ho nechám vyhrát HP. Sjezd do údolí a v Hradci levá pěkně zase
o 75m výš :-) 52/21, první pozice, ale bylo to takové utrápené.Franta vymýšlí ještě protažení přes Oplany, takže
si dáme ještě jednu hezkou „rampičku“ ke Skalické myslivně, kde Kolíkáč zase odpadá. Kurňa budeš muset
někoho podplatit, aby na Šumavě brzdil balík :-) Průměr je asi 31,5km/h a teď relativně v poklidu na Vlkančice.
Z této strany tenhle brdek nemám zrovna v lásce, ale opět okupuji špici, aby to odsejpalo. Kolem vody do
Stříbrné Skalice a pravá! Fíha, takže zase 100m nahoru … Na 52/21 mám co dělat, ale fouká spíš do zad, takže
to jde. Asi v půlce mě předjel vlasáč a jeho tempo nechci akceptovat, páč cítím, že jsem nějak v útlumu. Kolíkáč
přijíždí s 40vteřinovým zásekem a teď pěkně lajna pod Konojedy. Tady to nemám rád, 0,7km většinou 8%. Ještě
otázka od Kolíkáče, zda tady taky nebudu shazovat a odpověď : jasně, to je krátký a má to jenom 8% :-) Pěkně
na konci sedla lámu velká + 21z dvacítkou a ke hřbitovu to rozjedu skoro na 25km/h, což je výtečné! Jasné první
místo :-)Nahoře formujeme grupu, jen co ten karbonovej Triexperťák přijede :-) Jsme komplet a lajna ke
Kostelci. Už to vypadá na „spací“ tempo, jenže já přejmu iniciativu a lesem do Vyžlovky nejdeme pod 3035km/h, pak ještě 52/19 na Vyžlovku, svist dolů a pěkná rychta na větru do Mukařova furt nějakých 34km/h.
Pak se nechám vystřídat a veterán to rozjíždí ještě víc než já! Euforie začíná po odbočení na Strašín, kdy se to
fičí i 55km/h, Fanda evidentně „v laufu“. V obci Křenice se loučím a to máme 81km s průměrem 32,4km/h,
převýšení asi 880m. Nakonec tedy vskutku pěkný švih! I 5lidí stačí pro „letecký den“. Na mě teď čeká ještě
poctivých 30km domů a to už nevidím na moc velký let :-) Dojím Horalku, piju, ale vysolené kraťasy naznačují,
že bych potřeboval vypít asi tak konev :-) Už spíše setrvačností jedu dál – Škvorec – Přišimasy – Limuzy –
Tismice – napojit se na I/12, zapnout blikačku a dřít až na Kubšovku. Jakýkoliv brdek je utrpení, aspoň že fouká
od J či JZ nebo vůbec, a tak nemusím vyvíjet moc velký výkon … Zapnu i přední diodovku, padám do Chotutic,
přetrpím kostky se šutýrky a už jsem doma – poctivých 150km s průměrem 31,24km/h. Hnedka se nažeru musli,
vypiju asi 0,5l kakao a snažím se dát dohromady :-) Jsem si fakt hrábnul, z Křenice domů avg 31,6km/h – aspoň
že to bylo hlavně dolů. Pro některé dny má cenu dělat cyklistiku a úterní Koloděje jsou fakt jednou z akcí, na
které se nezapomíná a ve středu si asi všici vzpomeneme na ty Konojedy :-)
Kolíkáč, 2008-09-05 21:51:51
Nedá mi to, abych se nevrátil ke čtvrteční krasojízdě od kostela. Stejná sestava jako v úterý, jen Honzise
vystřídal pan řídící z Říčan Vyhup. Sjezdem přes Klokočnou jsme přilítli do Mnichovic a pokračovali na
Mirošovice, pak serpentinami na Pyšely do Čerčan. Před nimi cyklokrosová vložka přes dřevěný most přes
Sázavu a naopak za nimi pěkný brdeček na Přestavlky. Fanda se s námi loučí hned na začátku, já se pokusím
uviset Romana, toho nezlomnýho barda, který piluje jeden kopec za druhým. Když už mám na kahánku, tak při
vzpomínce, co mě čeká za týden, se ještě mačkám, co to jde a visím a visím. Jsme nahoře, odkapává z nás pot,

počasí je ještě krásné, teplé. Čekáme na Fandu, trochu ho vyhecuji kde je, což ho rozzuří a v následujícím sjezdu
na něj nikdo nemá Řítíme se pod dálnici a pak stojkou nad Komorní Hrádek, tak tudy jsme snad ještě nikdy
nejel, vždy jedeme v opačném směru, kdy si užíváme sjezdu, tady odtud je to pekelná stojka, drtíme to zase co to
jde, Fanda zůstává za mnou, ale vím, že ve sjezdu si mě zase sjede a taky že jo, mokro nemokro, které je tu v
lese od nějaké přeháňky, klopí zatáčky, já pěkně na jistotu, nerad bych si ustlal. Jsme v Choceradech a čeká nás
tradiční kopec na Ondřejov. Zahakuji se za Vyhupa, který mi určuje krásné jetelné tempo a točím a točím. Zase
ze mě leje jako z vola, pak už to Vyhup nevydrží a ještě si dává sám, já se domotám po kostkách k ondřejovské
pumpě, za chvíli je tu Fanda a pálíme to domů. Struhařov, Svojetice, Tehovec to už je óda na cyklistiku, nástup
střídá nástup, pěkně v lajně za sebou si užíváme letní podvečer. Kluci už se odpojí do Říčan, já ještě s
vyklusávajícím Jirkou Rozvodou přes Strašín, Křenice, Královice odkud už na samotku do víru velkoměsta Jo
bylo to podařené, kdo tu bude v neděli neváhejte, já ještě bych rád v úterý a pak děj se vůle královská...
Iceman, 2008-09-08 08:24:22
Nedělní Koloděje jsem v plánu měl.Nicméně,když mi ráno,v 7 hodin zavonil budík,nadšení jaksi chybělo.Asi k
tomu přispěl sobotní Řevičák a následný výlet.Nohy byly těžké,k tomu obloha plná mraků.Ale volání
krále,vědomí,že partička kolem Gavoše řádí kdesi v Jeseníkách mě přimělo posnídat a v 8.30 jsem již vyrážel ke
kostelíku.Sešlo se nás snad dvacet,Vyhup,Kolíkáč,Malina,Roman Chládek,David Klíma a další Kolodějští
matadoři.S úderem čtvrt vyrážíme na Mukařov,pak po hlavní na Vyžlovku,Skalici a Sázavu.Cesta přijemně
ubíhala,tempo přijatelné,balík jen hučel dobrou náladou a po ranní nechuti k cyklistice nebylo už ani stopy. I to
počasí se snažilo jak mohlo a i přes občasné zahrození od mraků nespadla na nás ani kapka.Za Sázavou jsme
odbočili směr Talmberk.V těchto končinách jsme pak jak plachetnice proti větru křižovali zpět,navštívili jsme
Oplany,Konojedy a to již poledne signalizovalo čas k návratu.Takže tentokrát hore Vyžlovkou,celou cestu zpět
až do Říčan nás krásně dotáhl Vyhup.Opravdu luxusní nedělní odpoledne to bylo.
Kolíkáč, 2008-09-09 23:05:10
Že bych dnes jel s nadšením ke kostelu, to se říci nedá. Ale nakonec jsem se dokopal a už první šlápnutí v
překrásném počasí dávalo tušit, že by to dnes zas tak špatné nemuselo být A taky že jo. Zastávka už byla
narvána k prasknutí, Alánek, Iceman, Vyhup, Kapr, Orlík, Ala, Franta, Romča, Jirka a ještě dva kousky. No
málem jak v neděli, a už se nastupovalo do posázavského pacifiku, jen to ševelilo, ve vzduchu byl už cítit přízrak
Krále, menší nervozitka, která možná vedla k tomu, že magnet na Vyžlovku Ala projel jámou, já se jí jízdou v
příkopu naštěstí vyhnul, ale už jsem se viděl na zemi. To tak, dnes se vyklopit, tak mám po ptákách...
Přes les na Kostelec a dolů směr Nučice, to už je sonáta pro švihající nožky, rychlost kolem 50km/hod. no co
více si můžeme přát. Pak vzhůru na Oplany, jede se slušná kaše, ani raději nepřemýšlím, co se budu dít za pár
dní a jen visím a visím. Stejně ujíždí, ale před Skalicí se čeká, a tak brdek na Střímělice a Ondřejov už si
vychutnávám s dobře naloženým Kaprem a stále se zlepšujícím Alánkem. V Ondřejově nás zdraví Vokolci
Klímič s Plochym, kteří ladí formu u jednoho iontu na zahrádce, to my sportovcí raději tradiční pumpu s vodou.
S menší sekerou doráží Fanda, Ice a Orlík, prý ho už tady nikdo nikdy neuvidí, cha chá. Ice už to stáčí na Prahu,
my se ještě zakusujeme přes Myšlín do Struhařova. Pak už klasikou domů přes Strašín, chvílemi už z lesa zavane
dobrý průvan, úplně z něj cítím Šumavu Byla to paráda, pacifik si to dnes šinul rychlostí 32 a najel 115km. Tak
teď už jen nožky hore a vyležet tu správnou formu na sobotu. Díky všem, stará vůně Kolodějí dnes byla zase cítit
Orlik, 2008-09-10 08:43:26
Sestava, kterou popsal Kolíkáč nevypadala na to, že se pojedu zregenerovat. První odpadnutí nastalo už u
Vyžlovky, kde zpomalili a počkali až je dorazím. Říkám ať na mě nečekají, že to otočím a končím, kolikrát jsem
to včera řekl ani nevím. Vždy se nějak zmátořím a jedu dál. Na Ondřejov Ice do kopce regulerně nastupuje a
závodí a tak i my si dáváme slušně do těla, ještě říká něco o UACU, ale to už ho moc nevnímám. V Ondřejově,
když ostatní u pumpy doplňují vodu říkám, že už mě tam nikdo neuvidí, ale stejně s nimi jedu nějakou oklikou,
místo abych to vzal v klidu jako Ice přímo na Prahu. Ve Struhařově mě Jirka Rozvodu Dotáhne zpět k balíčku,
se kterým vydržím až do konce Kolodějského šílenství. Náladu mi zvedá pohled na zapadající slunce v jehož
záři na horizontě běží stádo srnek, prostě nádhera.Kolik takových dnů ještě v září bude? Snad ten v sobotu na
Králi.
Iceman, 2008-09-11 10:14:32
Ten kopec na Ondřejov to byla neskutečná euforie,viď Orlíku ?
Nejdřív nám všichni odjeli,mě se vzdálil i Orlík,ale pak se mi ho nějak podařilo docvaknout.A jen jsme se na
sebe podívali,bylo jasno,že se chcem navzájem zadupat do země a pro mě začalo peklo na Ondřejově . Asi
čtyřikrát jsem zkusil Orlíkovi nastoupit,vždy si mě docvakl a pak v posledním kilometru nastoupil on a
bylo.Nahoře u pumpy se mi slabostí a euforií podlamovaly kolena.Díky Orlíku za tenhle zážiteček,na Řevničáku
jsem se takhle zmáčknout nedovedl,myslím,že ani ty ne !

Orlik, 2008-09-11 11:11:00
Ice, taky v kopci zaznělo něco jako " to není žádný UAC ", já jsem zastavil u obrubníku a nejel jsem ani k
pumpě, protože to vypadalo na představení oběda, což by u ostatních asi moc nadšení nevyvolalo, ale byla to
paráda.
Iceman, 2008-09-17 09:08:03
Když je úterý,tak jsou Koloděje,to je bez debat.A vůbec nevadí,že je 8 stupňů,to akorát zapomenete na letní
oblečení,poprvé po dlouhé době vyženete moly ze zimních věcí a hajdy ke kostelu.Sice moc nepočítáte s tím,že
by někdo přijel,ale né,to je příjemné překvapení,pěkně vítám pane Chládek,pane Špimr.A jak hodiny odbijou
půli,valíte to už na Mukařov jak se patří,žádný šetření se.A pak prej nahoru na Ondřejov,ať je nějakej výhled a
pak že zas zkusíme nějakej ten sjezd a už sou tu Chocerady s kostkama jak v Prášilech.Vodslivy sou pěknej
kopec,sice nějakí obava tu je,ale pan Špimr uklidňuje,že je pojede pomalu a že jako nebude problém uviset,ale i
tak jste rád,že jste vůbec přežili,na takový věci,jako že by jste si lokli z bidonu sice můžete rovnou
zapomenout,ale co,už jste přeci nahoře,neprší a vůbec je na světě zas nádherně neb Vás čeká sjezd a to přeci
oráchnete a Jevanama už jistě pojedete jako lidi,v něco se věřit musí,že.A tak s bolestí v plicích a ve svalech
přejedete výhup v Stříbrné Skalici a začínáte nabírat rychlost šinkanzenu,ono se Vám začíná už stmívat tak
abyste byli doma ještě za světla.
Děkuji Vyhupovi a Romanovi za včerejší parádní Koloděje,že na mě vždy počkali a měli trpělivost to se mnou
absolvovat.To,že jsem byl celou dobu zbaběle schovaný asi nemusím dodávat.
Kolíkáč, 2008-10-01 11:06:39
Včera jsme zažili pravé kol-babí léto U kostela Ice a nová posila Ála a vzhledem ke světelným podmínkám si
dáváme za cíl jen Ondřejov a pak údolím domů. Ála tahá jako ďas, my s Icem se mu snažíme bez většího
úspěchu aspoň trochu sekundovat, na Ondřejově nás vítají první dešťové kapky, které se v údolí mění v regulerní
déšť a po výjezdu na Vyžlovku už slušně nadáváme, teplota taky rapidně klesla a déšť neustává Kleju jak
dlaždič, parádně se nahazujeme a k tomu ještě vítr od Prahy. Děs běs, mám chuť zalézt do první hospy a zavolat
si odvoz, Ála s Icem už mají zimní výbavu narozdíl ode mě, takže po chvíli přestávám cítit prsty na rukou,
nohou a ty ledový mokrý zábaly na kolenou, to je taky žůžo. Do háje, todle že je kol-babí léto? Hnus, hnus,
vůbec nevěřím že dojedu domů, taková dálka, takhle mě nebylo ani na Kvildě na Králi Před Prahou už naštěstí
přestává pršet, tak to nakonec nějak domotám domů, Ála míří na grog na Sibřinu, Ice si to dal po hlavní přes
Říčany. Ve vaně rozmrzám asi 1/2hodiny, tak doufám, že v Halounech už bude sněžit!
Orlik, 2008-10-05 21:46:21
Nedělní Koloděje - nádhera. I když jsem byl rozhodnutý, že nepojedu tak mi to nedalo a dorazil jsem ke
kostelíku autem na poslední chviíli. Lidí dost, Šlapky také, tempo velice příjemné, supr zvolená trasa. Zase jsem
poznal kus Posázaví. Kopce nádherně jetelné.Počasí proti minulým dnům super, jenom ten vítr být nemusel.
Dnes nedělní Koloděje jak mají být, byla přeci neděle. Kdo tam byl tak ví.

