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Léňa, 2010-03-28 17:21:31 

Pánové, nádherné počasí, trať, lidi. Nějak dělám v poslední době špatné rozhodnutí....  . Dnes to začalo vrácením 
se pro zimní bundu, v které mi pak bylo jak v peci! dále zvolením dopravního prostředku, zimák nebyl dobrá 

volba. Lítalo Vám to krásně, těším se na Vás jak budete sbírat body do UACu    

 

Alf, 2010-03-28 17:55:46 

Na začátek sezóny to na mě bylo docela dlouhý,ale nelituji. Byl to můj první letošní švih v balíku a uţil jsem si 

to.Uţ těším na další.  Jen si vezmu dva bidony a více jídla.    

 

Iceman, 2010-03-29 08:35:31 

Nedělní Koloděje vstaly z popela s příchodem letního času.A začaly v duchu svých nejlepších tradic,čili ţádný 

velký výletování , tempo na samé hranici Icemanovi snesitelnosti a kdyţ uţ jsem nestíhal tak se čekalo  . Objevil 

se i pan řídící z Říčan,podařilo se mu vymyslet báječnou trasu i kdyţ ten Habr na konci uţ být nemusel.Vyšlo i 
počasí.Nádhernej den,díky všem. 

 

Strejda, 2010-03-29 13:19:12 

Vcera pri sve klidne projizdce pres Jevany a Ondrejov jsem cirou nahodou narazil na Kolodejsky balik. Myslel 

jsem, ze dojedeme domu spolu, ale nejak se to pomalu rozjizdelo a to uz mi nezbyvalo nic, nez zalehnout na svuj 

casovkarsky nadstavec a pomalou ctrycitkou plazit ke Kolodejum o samote. Az v Krenicich kolem mne proletl 

Kolikac a pak i Alanek, ktery mne nabidl pomocnou ruku a dotahnoul mne az do Kolodej. Diky.   

 

Kajman, 2010-03-29 18:49:41 

Koloděje byly v naprosté pohodě, Kolíkáčovi to lítá jako v polovině sezony, konečně jsem se osobně poznal s 

Kocourem a Technikem, pokecal s Fandou, Alánkem a Icemanem, šikovně se schovával za Léňou a na 

doporučení Radky ode dneška zařazuji tučnější jídla, aby mi to jezdilo i z kopce :D (a to jsem přes zimu shodil 6 
kg ... co teď s tím???). V úterý Koloděje nejedu, neb jsem sehnal dva lístky na Katatonii kam má namířeno i 

Fanda, takţe jestli skutečně vyráţíš, ozvi se mi prosím na 777 824 135. Na další Koloděje se těším ve čtvrtek.  

 

Kolíkáč, 2010-03-30 11:34:29 

Neděle si mi taky moc líbila , byla to velká karetní partie, nikdo nic nechtěl odkrýt před prvními závody  Na to, 

ţe se jelo i z Proseka, přijela početná sestava, Alf, Divá Bára, Léňa, Iceman, Technik, Alánek, Kocour, Kajman, 

Beeda a další asi 3 kousky včetně triatlonistky Jitky Šimákové. Cestou na Strašín jsme vymýšleli trasu, ale 

naštěstí uţ proti nám jede hlavní trasér zakuklený Fanda a tak zodpovědnost je mu přenechána, za chvíli je tu i 

Tomáš Jech a junior Jonáš. Ondřejov se uţ piluje na velkou, v Choceradech ztrácíme nedorozuměním Beedu s 

kolegou, jedeme Komorní Hrádek, nahoře se močí a kouká do prosluněného kraje  Pak poklidnějším tempem, 

avšak před Kozmicemi uţ Alánek rozjíţdí bystřejší tempo, hlava mi to nebere, ţe nás stále hákuje Léňa na 
zimáku a spurt na ceduli vyhrává nezdolný Tomáš Jech. Ţe tam je i v klídku si vrnící Kocour a Technik to ani 

nemusím říkat  V Kozmicích Fanda velí pro většinu neznámou cestou na Teplýšovice a Tatouňovice. A Šumava 

tu je , výhled na Benešovsko je povznášející, silnice sice v horším stavu, ale za to bez aut, po chvíli se vracíme 

na Ostředek a padáme do Sázavy, sjezdaři Tomáš a Franta se nezapřou. Údolím návrat s chuťovkou na konec, s 

Habrem. A nazpět jiţ vítězná cesta rychlodráhou do Křenic, dešti jsme unikli, povedlo se, sezóno vítej! 

 

Technik, 2010-03-31 09:18:58 

Já jsem si včera svoji první Kolodějsou vyjíţďku fakt uţil. Někde jsem jel moţná rychleji neţ jsem měl a někde 

zase pomaleji, ale to připisuju svý nezkušenosti. Beedo moc ti nerozumím, já jsem tam nic hroznýho neviděl a to 

jsem to povětšinou vše kontroloval ze zadních pozic. Tempo na začátku určoval Odkolek (myslím David) jeden 

nabušenej rakeťák z Říčan (ach jo ty jména), pak i Kubajz a Alánek, takţe jsem ţádnou pohodu ani nečekal. 

Ondřejov jsem jel krev a ty nejlpeší frajeři mi ujeli. Ten kopec byl delší neţ jsem čekal Habr jsme dali spolu s 
Beedou, Alánkem a Pebem na pohodu. Cesta do Prahy pak byla ve znamení pro mě nezkutečnýho fičáku za 

Odkolkem Daviden, kde nám pak některým nestačilo ani 50x11 a šlapali jsme jak jantaři.    

 

Kolíkáč, 2010-03-31 10:28:50 

Iceman, Léňa, Technik, Alánek, PeBe, Kubajz, Hulis, Kolíkáč to byli oranţisté, Klímič, Beeda, Rozvoďák a 

jeden z Factory Bike to byla sestava na úterní kolodějský votvírák. Klímič vybral příjezd na Vyţlovku zadem 

přes Babice, tam se dříve jezdívalo, ale nebyla to moc dobrá volba, silnice jsou tam v šíleném stavu, samá díra a 

jízda ve dvojičkách je tedy hodně adrenalinová. A navíc v protivětru a na špici se roztáčelo vcelku závodní 

tempo, tanečník Ice jen na Ţernovku, tam jsme také ztratili někde Hulise, pak zadem okolo pily na Kostelec a 

ohýbáme to na Skalici, špici dostávám s Klímičem a sešup přes Konojedy a následný magnet se snaţím se 



zaťatými zuby drţet špici, David mezi tím do mě láduje info o své zimní přípravě. Hradec dolů a přichází kopec 

na Střímělice. Dole nastupuje Kubajz, hned za ním PeBe, ale po chvíli je přelítne Klímič, já docela chytám slinu 

a s vidinou, ţe pojedeme na Hradové Střímělice to gumuji za Vokolkem. Ale my stále po hlavní, alpskými 

serpentinami na Ondřejov, naštěstí se zvolňuje, docvakne si nás Rozvoďák, Beeda, Technik a PeBe a jdeme na 

to, vynecháváme zabijáckou stojku okolo kostela, ale i tak se jede sviţně, PeBe nastupuje Klímičovi, koukám na 

to jak z jara, na PeBem normálně visí vytahaná kůţe jak zhubnul, Klímič si to nenechá líbit a táhne za sebou 

Rozvoďáka s Beedou, ještě to zkusím, hákuji je a pomalu odjíţdíme PeBemu a Technikovi a můţu si tak 

vychutnat pocit být nahoře mezi prvními, to uţ se mi jen tak nestane ... Plánují se ještě Voděrady a Habr, ale za 

Ondřejovem najíţdím přímo přední kolem na šutr a defektím. No nic zkusím opravit a počkat na ně na vršku 
Habru a svézt se do Prahy. Jééé trochu nastydlý Léňa se odpojil a vrací se ke mě se svojí maxipumpou, díky 

kámo! Jdeme tedy čekat na Habr, a tam proti nám postavička na MTB, zdraví nás, sakryš ten hlas odněkud znám 

a já nevěřím vlastním očím, Vyhup! Tak se nám zase pomalu začíná rozjíţdět , to je moc dobře, drţíme palce. 

Pokecáme a po chvíli uţ tu jsou protáhlé obličeje z Habru a valíme to rychlodráhou domů. Klímič tahá lajnu 

stále kolem 50-60km/h...., jo i kvůli tomu stálo za to dnes přijet. Doraţte příště, zejména PeBemu a Technikovi 

to lítá skvěle a tepáky, vaťáky, tréninkový plány nechte doma, pojďte si uţívat silniční cyklistiky při jízdě ve 

skupině! 

 

PeBe, 2010-03-31 10:54:18 

Uţ je to týden co jsem se těšil na úterý 30.3. aţ zase odbije půl pátá a v hloučku bláznů na dvou kolech vyrazíme 

vstříc prvním úterním Kolodějím tohoto roku. Hodně jsem se těšil na tu atmosféru v balíku, doufal v hezké 
počasí a ţe se na špici moc neohřeju. A dařilo se. Uţ v pondělí předpovědi hlásily slunečno a přes 15°C takţe 

návleky nechávám doma a svištím do Kolodějí. Jedu lehce pozdě, takţe makám abych nebyl poslední. U 

kostelíku uţ je Hulis a Kubajz, za chvilku přijíţdí Alánek, Kolíkáč, Iceman, Léňa, Technik, Rozvoďák a jeden 

chlapec z Faktor bike teamu. Jen tak v ţertu Alánek pronese cosi o Klímičovi a uţ tu brzdí v bíločerném dresu a 

je jasné, ţe to nebude zadarmo. A kdyţ ještě za chvilku volá Beeda ať počkáme, jdou na mě lehce mdloby, bude 

to zase rychlovka. Sice mě přes ICQ Kolíkáč ubezpečoval, ţe je brzo tma a stovečka určitě nebude, no přestávám 

tomu věřit  V půl a pět minut přijíţdí poslední účastník zájezdu v krásně zelených návlecích a vláček se dává do 

pohybu. Nechci se moc ukazovat vepředu, tak jedu ve třetí dvojici, tempo udává Alánek s Klímičem a začíná se 

celkem zostra. Jedeme na Stupice, Sibřinu, Sluštice, Březí, Babice, Doubek, kde se dostávám s Kolíkem na špic, 

přestává sranda a i přestávám mluvit abych to udýchal. Ţernovka, odstřídáváme a zjišťujeme ţe Hulis uţ není 

mezi náma a loučí se tanečník Iceman. Zahybáme na hlavní, před Štíhlice a doprava mezi polema na Vyţlovku. 
Hlavní jenom přejedeme a na Vyţlovce jedeme rovně do lesa k pile a dál. Tady se dostávám podruhé na špic, 

tentokrát s Rozvoďákem a fouká na mě ke všemu z boku, takţe uţ nemluvim vůbec a jedu na max jak to jenom 

jde. Vydrţíme na špici nějak hrozně dlouho, odstřídáváme aţ před Konojedama, jdu dozadu a dávám se dlouho 

dohromady. Naštěstí se to tu jenom tak v pohodě vlní a tak se to dá přeţít. Odbočujeme doprava lesní asfaltkou 

se serpentýnkama a sjíţdíme do Hradce. Zkoušim to ţe bychom jeli uţ do jevanského, ale Klímič je neoblomný 

a jedem do krpálu přes Kostelní Střímelice na Ondřejov. Tenhle kopec si pamatuju, tady jsme jeli s Bárou Kolem 

Posázaví. Zaberu se do vzpomínek kdyţ tu najednou startuje Kubajz a zkoušá ujet. Ale s těma jeho převodama 

co jezdí to moc daleko nedojede. A je tu další nástup, tentokrát Klímič. Jsem pořád v klidu, ale kdyţ za ním 

startuje Kolíkáč, Rozvoďák a Technik, tak to uţ se mi plaší nohy. Přece se nenechám zahanbit v prvním kopci 

sakr, to tomu ufounovi nedopřeju  Takţe startujeme a jedu za nima, docvakávám, v Kostelních jsem za 

Klímičem a celkem se to dá vydrţet. Ale potom se to zase zvedne, Klímič přidává, Kolík za ním a mě nějak 

dochází. Sakra. Jsou kousek přede mnou ale nohy uţ nechtějí. A vidim ţe i techni začíná ztrácet, tak přepínám 
do módu "no limits" a kmitám noţkama jak křeček v kolotoči, říkám(no spíš hekám) na Technika "to sjedeme" s 

tím ţe se chytne a pojedem. Chlapci asi trochu zvolnili protoţe se začínám blíţit a nakonec je docvakávám, tep 

195, nohy v ohni, ne naposledy dneska. Nahoře se celkem čeká, tak se aspoň najim a napiju, dojíţdí zbytek a tak 

myší dírou na náves v Ondřejově, doprava a hurá na Třemblaty, Zvánovice a Černé Voděrady. Tady uţ není 

Kolík a Léňa, Kolík prý píchnul a Léňa mu jel na pomoc. Chlapci věděli co přijde a nechali si to raději ujít, 

pacholci  a nás Klímič honí po kopcích, Kubajz to zkouší vylámat ale na otázku "je to dlouhý?" dostává odpověď 

"je to dlouhý" a nakonec lehce odpadá. A jsme na vrcholu, sjezd do Jevanského údolí, hupík na hráz rybníka a 

doleva na Habr. Opět za to bere Klímiš s Rozvoďákem, je s nima Beeda, já s Technikem a Alánkem uţ jedeme 

tak nějak na dojetí. Za chvilku se knám propadá Beeda a tak jedeme celkem uţ v poklidu nahoru. Cestou je ještě 

takový hupík dolů a s Alánkem a Technikem rozjíţdíme parádní kolotoč, spolupráce jedna báseň. A jsme nahoře, 

čeká tu Kolík s Léňou, je tu i Vyhup na biku, za chvilku dosupí Kubajz a je nějakej vzteklej či co  jestě utahuju 
Léňovi hlávko a uţ fičíme na Struhařov, Svojetice, Mukařova. Je to lehce z kopce, vepředu Klímič a láme to z 

kopce ţe musíme brzdit za autem abychom nemuseli předjíţdět  Dojíţdíme na hlavní v Mukařově, zahybáme 

doleva a jedeme na Strašín. hezky v lajně. A hezky rychle. Některým přestávají stačit převody, Klímič totiţ 

vepředu láme svých 52/11, já jakţ takţ hákuju s 50/11, Léňa to má lehce těţší a asi si ukroutí nohy  Naštěstí je 

zatáčka na Strašín ostrá a tak se brzdí, aby se zase rozjela rychlodráha ze Strašína aţ do Křenic. Chvílemi 

ukazuje tachometr 68km/h, prostě rychlodráha. Nohy pálí, ale přece to nesvěsim sakra  V Křenicích se Klímič 



odpojuje, zvolňujeme, hurá, přeţili jsme to. Královice, Uhříněves, nějaké ţertíky ţe prý mi chladnou špagety 

doma  (hoši, byly to farfale a byly vynikající, pozn.aut.) kruhák na Petrovice a loučení s Kolíkem a Technikem a 

ještě kiláček s Léňou a zbytek uţ sám domu. Škleb od ucha k uchu, noţky pálí tak se je snaţím vytočit a frčim 

spokojenej domu, na véču(děkuju). Tak první koloděje za mnou, v řeči čísel to bylo 101.8km za 3:20, průměrem 

tedy cca 30,5km/h, nastoupáno 885metrů 

 

 

 

hulis, 2010-03-31 20:57:48 
Na úterní Koloděje jsem se těšil, ţe si poprvé zkusim jízdu v balíku, (jezdím jen krátce) ale zároveň  jsem se 

obával, ţe Vám nebudu stačit. Bohuţel platila druhá varianta. A neţ jsem se stačil rozehřát, tak uţ jsem ztrácel.  

Hold ty najeţděné kilometry jsou hodně znát a je pravda, ţe za tuhle sezonu jsem toho moc nenalítal. Nedá se 

nic dělat, musím ještě hodně potrénovat, abych se Vás udrţel (alespoň zuby, nehty). Takţe doufám, ţe se za 

nějaký ten týden, či měsíc zlepším a budu se s Vámi moc projet...    

 

Vyhup, 2010-04-01 20:57:26 

Orlík: jak jsi psal Icemanovi o nenormálnostech ...tenhle termín je dost relativní. Koloděje byly od pradávna 

specifické, jako jsi specifický ty sám a bud' je přijmeš nebo ne. Jestli jezdíš příkladně z práce domů (Všetaty - na 

tvé kartě člena) a šněruješ si to přes opačnou stranu Prahy, v dnešním nečase, a jak jsem z tvých mnoha jiných 

příspěvků vyčetl jiţ dávno, takto se ţdímeš běţně, na Koloděje zapomeň. Dej tomu aspoň malinkej řád, a hlavně 
uţ konečně změň psychiatra! Kaţdičkej normální doktor ti potvrdí, ţe skupinová terapie (i Kolodějská) povznáší 

a zoceluje duši...  ale pohni chlape, nebo tyhle tvé ustavičné "pohádky ovčí babičky" za chvíli budou znát uţ i 

tvoje vousatá vnoučata !! 

 

Honzis, 2010-04-06 20:20:16 

Dneska luxus, vyplatilo se přijet! Rozumná trasa, rozumní lidé, jen těch děr je na silnicích víc, neţ je zdrávo. 

Dobře, ţe jsem ještě nepřezul Tiogy a nedofouk je na max  Maliňák ukázal svá stehna a watty aţ na závěr, takţe 

relativní klid. V Jevanském se tak dlouho odpočívalo, aţ mě uvisel na Habr i Kolík a to jsem si teda dával. Ufon 

se ňáko kousnul! Asi jsem si neměl dokazovat, ţe 52/19 stačí  No a v Mukařově se na mě smál průměr 33km/h. 

Cesta dom uţ docela vopruz, mírný severáček brzdil a já byl docela vyšitej. Nicméně rád si Koloděje někdy 

zopáknu! 
 

Malina, 2010-04-06 21:08:07 

Tepově i wattově kvalita. Jen trochu hlava nechtěla. Kluci to valili, zašívání, víc na malou placku. Pak testování 

v kopci. V rozumné míře jsem si dával. Pak nejkratší cestou domů s Romčou. Do kolotoče se mi uţ nechtělo.  

Honzis: V pohodě, já si dnešek nijak neuţíval. A kdyţ jako trénuju na Habr, tak přijedu sněhulák Beeďa a 

vysměje se mi, ţe jsem červenej.    

 

Kocour, 2010-04-06 21:08:13 

Ano, jak pise Honzis. Dnes se opravdu vyplatilo prijet. Slunicko "donutilo", vytahnout Malinaka ze skrine kratky 

katata, ostatni jeste veri teplomeru. Na sraz u Kostela jsem to malem nestihl, ale nakonec jsem svoje "prvni 

rychlejsi" Kolodeje stihnul. UFF. Cestou do Vlkancic jsem si zacal zvykat na to, ze kdyz se jede o malinko 

rychleji tak proste nestiham ukazovat, pit a ze mi to 100% neprehazuje (Kolikac na tom byl hur  ) Proste 
technicky jsem kdesi v cyklopraveku a tim padem to stoji o malinko vice sil, jo a div ze jsem pred Jevanama 

neposlal Pebeho do pangejtu - sorac a na Kocoura proste bacha. Na zacatku stoupani na Habr mi to ujelo, nez 

jsem si stacil ubrat prevod, uz jsem jen smutne sledoval, jak Malinak s juniorem jedou kdesi v predu, 

pronasledovani Honzisem, Kolikacem, Technikem a Pebem. Pak se to nejak trhalo a kdovi jak to dopadlo 

nahore?!?nicmene Kolikac na to, ze si furt stezoval, ze se cejti blbe - to vyjel paradne. Na Jíţu jsme jeste 

zaokrouhlili pocet km. Prej kousek pres 100 a 32AVG. 

 

Technik, 2010-04-07 09:35:13 

Včera jsem se přemluvil vyrazit do Koloděj. Na včerejšek jsem toho naspal fakt málo a v sedle jsem se ze 

začátku parkrat přistihnul, ţe jedu uplně apaticky. To jsem vyhodnotil jako nebezpečný pro mě i pro ostatní a 

radši jsem jel ve sjezdech s odstupem poslední. V kopcích jsem se necítil moc dobře, nohy unavený z 
víkendovýho lyţování, na špici jsem se ukázal zřídka. Naštěstí se jel včera jenom Habr. Ze začátku jdou všichni 

přes a mě se moc nechce, pak si ale říkám, ţe tu přece nejsem na dovolený a přišpendlim se zpátky na Pebeho, 

Malina s klučinou z Říčan jsou uţ v tahu a před náma hákuje Kolíkáč Honzise. Párkrát s Pebem odstřídáme, pak 

se ohlídnu Pebe nikde, kluk nezbedná si to klidně zabalí a nic neřekne. 50 metrů přede mnou Kolík s Honzisem. 

Prooţe se blíţíme k horizontu před klesáním a mě se to nechce rvát o samotě, seberu zbytky sil a docvaknu 

Kolíka s Honzisem. Za nima je pak zbytek Habru příjemný svezení :) Díky kluci 



 

Bigmig, 2010-04-14 08:26:35 

Staré dobré Koloděje II. Po dvou letech jsem vyrazil do Kolodějí s úmyslem potrápit svojí tělesnou schránku. 

Celý den se honily nad oblohou mraky tak, ţe byla otázka jen zda zmokneme málo, nebo pořádně. Kdyţ uţ jsem, 

ale měl ten čas a konečně mohl ke kostelu, tak si přece nemohu nechat tuto zvláštní událost utéct. Sleduji radar a 

kaţdou chvíli se ujišťuji, ţe to nebude tak zlé. Fronta je daleko a těch pár přeháněk mě nemůţe rozhodit. 

Vyjíţdíme tedy s Technikem chvíli po 16hod. z Běchovického areálu na místo srazu. Pohled do dáli nás 

uklidňuje, ţe koupání bude. Po pár sekundách uţ krápe a po pár minutách prší. Technik zavzpomínal na sobotní 

kroupy z Báště a uklidňoval se tím, ţe hůř nebude. Za další minuty přišly ty kroupy  a my uţ se blíţíme ke 
kostelu. Předpokládáme, ţe tam budeme jen dva a otočíme to zpět, ale k našemu velkému překvapení jsme číslo 

4 a číslo 5. Roman Chládek uţ vysedává zkušeně na lavičce a po pár vlhkých větách se zvedá a jede domů. 

Mezitím se ještě objevuje Malina a otázka zní, jet či nejet, to je oč tu běţí... Prší drobněji, ale vytrvale. Kolíkáč a 

Inter City Expres - Iceman nikde. Čekáme chvíli i mobil zvedneme, ale beznadějně. Nakonec se zvedáme, 

protoţe je nám zima. Po pár metrech překvapivě přestává pršet a za Sibřinou suchá silnice. Pohled na oblohu 

však stále naznačuje spíše opak. Je překvapivě teplo, takţe to snad neodmarodíme. Postupně ještě nabíráme 

Davida Klímu a tu nás brzdí defekt Maliny. Čekáme na prvním moţném místě, a sice na tom kruháku před 

Křenicemi, který vede od nikud nikam. Malina však stále nepřijíţdí. Po deseti minutách to vzdáváme, neb je zase 

zima a mistr zřejmě zarejdoval zpět na Prahu. Nabíráme kurz Říčany ve vlaţném tempu, rozhodně to 

nepřipomíná Vyhupovu kaši . Jde hlavně o to se moc nezacákat a neumazat sebe a ostatní. Této klauzuli nejlépe 

vyhovuje Technikúv zimák . Debata v pelotonku, ale nestojí, a o tom to je. Příště moţná bude i pivečko na hřišti. 
Jestli ovšem u mě nějaké příště bude. Točíme se kolem Mukařova a vyhledáváme suchá místa. Postupně se, ale 

kaţdý vydáváme tím svým směrem, abychom zase nezmokli více neţ je zdrávo. My to s Technikem otáčíme na 

Hradešín, Škvorec a Květnici a v 18.30 končíme v Běchovicích v ústavu. 46km. Zase to byly ty staré krásné a 

dobré Koloděje... 

 

Kolíkáč, 2010-04-14 08:36:48 

Tak pro mě a Icemana to byly nejrychlejší Koloděje v ţivotě . V Úhřiněvsi, schování pod topoly jsme promokli 

durchum durch, lamentovali na to, ţe jsme se na to dnes nevykašlali, protoţe ten pocit, kdyţ po 15km přijedete 

domů, teče z Vás voda tak, ţe musíte vytřít celou předsíň, kolo je zašvihaný jemným písečkem ... no to je prostě 

krása .. blééééé 

 
Malina, 2010-04-14 21:01:57 

Taky jsem to vychytal na 5.km v Dubči slejvák aţ na kůţi, za Sibřinou sklo v zadním kole a po nasazení 

náhradní duše jsem zjistil, ţe ventilek nestačí. Pak trénink 2 hodinový z povinnosti. Tak jsem hypnotizoval 

wattmetr a šterk na mokré silnici, aţ jsem netušeně vytrousil Kubajze, čímţ se mu omlouvám! K**va já chci 

jaro! 

 

Iceman, 2010-04-15 09:06:11 

V tomhle se fakt jezdit nedá  Jednoduchý počty.Kvůli 30 minut na kole v průtrţi mračen jsem 30 minut strávil ve 

vaně,60 minut údrţba kola ,30 minut sebere praní a věšení dresů a to nepočítám úklid chodby v bytě. Jeţiš já byl 

nas....... !    

 

Léňa, 2010-04-15 21:21:20 
Dnes kolodějský balík měl dohromady, s kaţdým kdo přijel nebo nepřijel, či jel okolo tři členy. Icemana s 

Kolíkem jsem po jejich úterní zkušenosti očekávat nemohl, ale udělali mi radost Kajman s Beedou  . Celkem to 

dalo 105km, kopečky typu Struhařov z Mnichovic, Vodslivy z Chocerad byly fajn, počasí by se líbilo Orlíkovi a 

všem cyklistům, kteří nejsou z cukru. Počasí naší grupu rozdělilo, poslední krásné, pohodové kilometry s 

Kajmanem utekly jak voda pod našimy koly. Pro dnešní Koloděje, zvedám palec hodně nahoru!!! 

 

Kolíkáč, 2010-04-21 10:25:48 

Úterní hitparáda trochu zašuměla hned na začátku, protoţe jediný dešťový mrak ve Středočeském kraji spustil 

svůj obsah zrovna nad Koloději, a tak mírně kropenatí se scházíme v bus zastávce. Po chvíli jiţ za svitu slunce 

leští Fanda svůj karbonový speciál kapesníčkem, prý kaţdá špína je deko navíc  Z oranţistů tu máme PeBeho, 

Iceho, Malinu, Johnyho a Technika, dále tu je Dreamer, Romča, Tomáš, Michal Plesník a pak velké překvapení, 
obţivlý Marhi! Na Strašíně nabereme Kajmana, na Mukařově to ohne domů dance-mister Ice a před Vyţlovkou 

defektí Dreamer a Marhi s ním zůstává, ostatní okolo pily do Jevan a na Habr, první to dnešní kopec. Michal 

Plesník odskakuje, za ním se vydávám společně s Technikem, před horizontem hlásí Technik, pojď docvaknem 

si ho, a stále na velkou ze sedla se přicucává za Michala, já jen koukám jak vrána , ale naštěstí je tu zezadu 

Johny, hup za něj a gumujeme se za dvojící před námi. A nahoře na Habru uţ si můţeme ve čtyřech pokecat, 

díky Johny!  



Pak k Mnichovicím a doleva na Myšlín, pěknej tahavej kopeček, tady ukazuje svoji sílu PeBe, který si 

docvakavá vedoucí dvojičku Malina+Michal. A aby toho nebylo málo ještě si poslechneme oblíbené hity, 

Voděrady a Hradec, mezi tím krásnou spojkou mezi poli, úplná Šumava  A na Hradec parkuje Fanda, nahoře s 

PeBem se domlouváme, ţe na něj počkáme, ostatní uţ míří ku Praze. Závěr tedy ve třech, ale jen s jedním 

velmistrem a to PeBem. Představte si, to zvíře nám to odtáhlo od Konojed aţ do Úhřiněvse, a to zrovna vítr 

nebyl k nám nakloněn. PeBánku, ty šílenče, díky!  

 

Technik, 2010-04-21 12:51:28 

Orlik: jó kamaráde, tu neděli jsem uţ nějak rozdejchal. ale stejně jsem hrozně rád, ţe jsem s váma jel. dostat od 
Orlíka jen 17 sekund, to uţ je něco. uţ se moc těším na Zákolany, dorazíš? 

včera byly Koloděje hodně hustý. řekl jsem si, ţe se nebudu šetřit a všechny kopce jel co nejrychleji. V 

posledních kopcích za Hradcem a v Konojedech mě ještě Malina vyučoval jak za horizontem správně napálit 

tempo, prostě hukot. Prej ještě pár takovejch horizontů a budu stabilně v 1. balíku. Pak ale přijedu zase na 

časovku a Kapr s Orlíkem mě rozloţí na prvočísla. 

 

Kolíkáč, 2010-04-22 20:59:01 

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 Strašín. Náhle, nečekaně 

a opravdu nevěřícně třeštíme oči, před námi si to krouţí Tomáš Vitáček ... Pamětníci si určitě vzpomenou na tato 

slova, bylo 17.4.2007 a ve 20:20 takto začal svůj report Vyhup (Kolodějské střípky - str.14) a dnes jsem si 
dovolil pouţít jeho začátek, protoţe to bylo něco obdobného, snad mi promine. Ze Šlapek Kubajz, Technik, 

Bigmig, Iceman, Kajman a pak inventář Romča a Fanda a King UACu  Trasa přes Ondřejov do Skalice, Bigmig 

statečně drţí hák a tak vlkančické údolí si uţíváme bok po boku, pak magnet na Oplany, tady uţ hákuje Vitase 

jen kvarteto Technik, Kajman, Romča a já. Pak přes Hradec do údolí, kde atakujeme 40km/hod. a připravujeme 

se na Habr. Ţehlíme hlaďounký asfalt, slunce nám mezi stromy osvěcuje cestu, připomíná to jak vjezd do 

cyklistického ráje, s klukama se labuţnicky usmíváme . Pak uţ jen svistot na Mukařov, Kajman s Vitasem 

směrem Čelákovice, my klasikou přes Strašín do Prahy, sakryš, dnes to bylo moc dobrý!   

 

Technik, 2010-04-22 22:05:35 

Musím souhlasit s Kolíkáčem. Dnes prostě fantazie, ale kdyţ jsem viděl, kdo do Koloděj přijíţdí, trošku mi 

zatrnulo. Stejně si myslím, ţe nás T.V. lehce šetřil :) Klobouk dolu před Bigmigem, prej ţe se bude drţet 
Icemana, nakonec to s náma odkrouţil skoro všechno. 

 

Bigmig, 2010-04-23 08:57:29 

No nemusíte to přehánět se superlativy chlapci. Ano měl jsem v plánu se drţet Icemana, ale byl jsem tak plný 

dojmů, ţe jsem si ani nevšiml, ţe snámi nejede  . Díky, bylo to super. Koloděje jsou jako vţdy o vůli a o tréninku 

. Vůle mě dotáhla jen do Oplan.    

 

Malina, 2010-04-27 20:50:14 

Dnes to stálo opět za ho**o. Buď prší nebo defektím. Dnes nepršelo, pod Vyţlovkou jsem si vzpomněl na tento 

článek. Bohuţel pozdě. Balík jen zahučel co jééééé? Aspoň mě nezdrţovali. Tak jsem vyměnil, dal si Habr a 

Klokočnou a jel dom. Zítra taky den. 

 
PeBe, 2010-04-28 10:12:59 

ke kostelu přijíţdím asi 10minut před gongem, je tu akorát Romča a Kubajz, ale neţ odbije tak je nás tu uţ asi 10 

kousků včetně Maliny, Technika, dva nováčci přičemţ z jednoho vypadlo ţe přijel aţ z Norska(nebo Dánksa? 

fakt si nepamatuju  ), biker z Factoru a vyráţíme. Říkám si ţe bychom to mohli v klidu nějak odvodit, ale uţ ve 

Stupicích slyším pana vedoucího Fandu a vítr ke mě dováţí názvy jako Vlkánčice, Talmberk apod. No jedeme 

celkem v klidu ve dvojicích, postupně nabíráme aţ do počtu 14-ti kousků, poslední se připojuje Rozvoďák na 

Strašíně. V Babicích jsme dřív neţ pravidelný autobus a tak nás tentokrát nenajde naskládané v zatáčce, jedeme 

tankodromem na Mukařov a po hlavní na Vyţlovku. Tady někde vytrácíme Malinu, zase defekt, to je uţ váţně 

pech  Na hlavní se rovnáme do lajny a vlastně to je naposledy co se jelo ve dvojicích. Prý je lajna rychlejší, 

povídá Fanda, a kdo chce jet ve dvojici tak dostane pokáráno od pana řídícího  a ţe je lajna rychlá nám předvádí 

mlaďas Plesník, kdy v lese z Vyţlovky k pile neklesáme pod 40km/h, dále směrem na Kostelec, pořád po hlavní 
aţ do Oleška. Tam se točíme doprava, směr Nučice, silnice samá jáma...uhybáme na Vlkánčice, potom krásný 

sjezd a rovinka k silnici od Sázavy. Tady nás málem překvapila paní, která přes silnici natáhla pásku a převáděla 

koně. Tak koně jsme uţ neviděli, ale páska směle visí ve vzduchu dál, naštěstí se to ale obešlo bez karambolu. 

Vůbec to bylo dneska bohaté na zvěř, potkali jsme 3 srnky, 2 zajíce a asi 5 baţantů, holt jaro je uţ tady  Na 

hlavní od Sázavy si říkám, ţe uţ teda asi jedem do Jevan a na Habr, ale Fanda ţe prý doleva na Sázavu. Lehce 

mě polije horko, mám uţ toho docela dost a představa Nechyby nebo nedejboţe Vodsliv a Ondřejova mi nedělá 



dobře. Naštěstí ale opravdu ten Talmberk, tak si říkám ţe dál uţ asi vzhledem k pokročilému času nepojedem. U 

řeky se močí a při rozjezdu je defekt. Jelikoţ jsme v této části letos poprvé a moc lidí to tu nezná, tak se čeká. Z 

Talmberku jedeme přes Úţice zpátky na hlavní, doleva a přes Benátky, Výţerky a Nučice směr Kostelec. Opět 

po hlavní směr Kostelec, lesem kolem pily na Vyţlovku a po hlavní na Strašín. Uţ docela melu z posledního, ale 

cestu znám a tak vim co bude následovat. Rychlodráha ze Strašína se dneska nekoná, fouká jako blázen a asi 

toho mají uţ všichni celkem dost, po těch terezínech a bočních větrech. v Křenicích se odpojujeme se severským 

kolegou, slíbil jsem mu ţe ho doprovodím do Kolodějí, jede s náma i Rozvoďák, asi si to chce ještě protáhnout a 

tak mě odveze ve vyvoněném kupé aţ do Dubče. Tak uţ toho mám opravdu dost a dost a tak to domu 

došmrdlám, čeká na mě perník s čokoládou a těstoviny. Ivuška seo mě stará báječně. Celkově mi to dneska dalo 
123.5km s průměrem 32.5km/h, bylo to dneska váţně nějaké rychlejší    

 

Kolíkáč, 2010-05-05 08:14:01 

Kapkama se proplétám 

co rytmem samby zní 

Hledám suché místo s teplým té 

V louţích svět se odráţí 

a září to co mám 

krok za krokem ulici jdu dál 

Do očí světa aut 

s kapkama naráţí 
ani se nebráním 

jdu ulicí dál .. 

Óóóó.. 

... takto jsme si pobrukovali při včerejší kolodějské sambě velehit od Burma Jones, nejdříve byl cíl vytyčen na 

Vlkančice, ale zataţená obloha nás hnala pod vedením Fandy a Honzy Janury na Český Brod a nakonec se z 

toho vyklubalo příjemných necelých 90km. Ze Šlapek Léňa na vrzajícím zimáku, Technik s rachtající kazetou, 

našláplý Kajman a Dreamer, který uţ spolehlivě visí aţ do konce. Před Strašínem potkáváme v protisměru ve 

stylu "Orlík" Pebeho s Ivou. S Fandou jsme probrali Slapy, moc si to pochvaloval, chytlo ho zase závodění, 

kluka jednoho, tak se máme na co těšit . 

 

Kolíkáč, 2010-05-12 10:40:00 
Navzdory všelijaké předpovědi počasí se u kostelíka sešlo překvapivě mnoho pacientů naţhavených do 

posázavských brdků. Mě ještě vyzbyl čas, tak jsem se před tím pomotal trochu okolo Benic a před Křenicí potkal 

Libora Janouška, který mě dotáhl do Koloděj. Nepamatuji, aby od kostela vyráţeli 3 zástupkyně něţného 

pohlaví, Fanda úplně slintal , letošní premiéru si odbyl i rekonvalescent Ala a pak jiţ vcelku pravidelní účastníci, 

ze Šlapek Technik, Kajman, Dreamer, o tempo se starající nadějný junior Tomáš Koudela, Beeda, nestárnoucí 

Romča, no co vám mám povídat kolem 20 nás na začátku bylo. Šoupli jsme na úvod Habr dolů, sice mokrá 

silnice s napadaným bordelem, ale byl to rychlý průlet, pak na Kostelec aţ do Olešky, rozbitou silnicí, kde to 

Beeda s Dreamerem brutálně rozjíţdí, ţe stěţí hákujeme a navíc v dírách defektuje Kajman. Zkouším do balíku 

zařvat defeeekt, třeba se výjimečně zastaví, a zastavilo se a můţeme Kajmana vysvobodit, jelikoţ je bez pumpy, 

duše a mobilu ... no těţký návrat by asi měl. Trochu hecovaní, ať to rychle opraví a uţ můţeme mazat na 

Vlkančice, pod nimi to zase roztáhne Kajman s Beedou a můţeme naletět do vesnice, Fanda je nějaký dnes 

naţhavený a nedává mi šanci, Vlkančice dobyl jako první, gratulace kolouškou!  Přes Skalici a údolím k Habru, 
uţ jsme trochu v menším šiku, ale 7 dvojiček je tu stále. Na začátku Habru svěšuji nohy a v kecacím tempu ho 

vyjedu s Fandou, nahoře čekají, díky, můţeme si vychutnat skupinovou druţbu aţ do Úhřiněvse. Navíc chytám 

nějaký pomalý defekt, přední kolo je z půlky vypuštěné, ale dojedu nakonec šťastně domů. Kolo sice jako jetel 

od nahazující silnice, ale za krk nám nepršelo, dobré to bylo  Tady mapka a profil od Dreamera. 

 

 

 

Bigmig , 2010-05-14 18:34:27 

Návrat ztraceného Vyhupa Únava z posledních dní, mě dnes láme zůstat doma. Tak stále váhám. Kolíkáč mě 

probouzí zaručenou zprávou, ţe moţná snad přijede Vyhup. Tak ze zvědavosti jedu. Kolíkač se šetří na Mamuta, 

Technik někde v luftě. Tak hezky na samotku. Přijedu si ke kostelu za pět minut bim bam a nikde nikdo. To snad 
není pravda. Tlustý mrak nad Sibřinou , ale radar přece říkal ţe nezaprší. Po chvíli však z houští vyjíţdí Roman 

Chládek a pak 2 chlapci a Franta z Říčan a v těsném závěsu Kajman. Po několika otáčkách uţ je tu Tomáš Jech, 

ale ten hlavní, na kterého čekám tu není . Za Sibřinou rána jako z děla. Je to tady. Vyhup je zpět v Kolodějích. 

No jo- je to on. A já jsem u toho. Mám radost jako malý kluk. 8 klouzků v čele s Vyhupem si to šine na Strašín. 

Jako obvykle mám hned problémy s plicní kapacitou. Fanda mi to vţdy rozjíţdí a já se trápím. Vidím to dnes 

černě. Nějak to nejede. Mezitím kecáme s Fandou aţ do Mukařova . Jedeme dále po kutnohorské v lajně a to je 



hukot. Mám dost problémy drţet tu kaši po rovině. Kostelec nČl , Konojedy dolů a pak na Stříbrnou Skalici. 

Stavíme a řeší se co dál. Vyhup se usmívá , je vidět, ţe je zase ve svém ţivlu. O smíchu se dá pak hned mluvit po 

Fandově větě: Jedeme po vrstevnici do Ondřejova. Na to Vyhup reaguje replikou "Vrstevnice s převýšením 

300m" . Ne né, kdepak, Vyhup trpěl na rovinkách, ale v kopcích je to zase on. Hned do Hradových Střímělic 

nasadil s Romanem a udává tón. Já uţ mám zase problémy. Ztrácím trochu kontakt, ale za mnou ještě Fanda + 

někdo, tak jsem klidnější. Ve stoupání mě však zázrakem popadá druhý dech a docvakávám se. Následujou 

Kostelní Střímělice a pak stoupání na Hradec. Hlídám si čelo a celkem v pohodě se drţím. Zaplaťpánbůh. Vyhup 

si uţ ve stoupání zase udává tempo. Konojedy podruhé, tentokrát nahoru. Naneštěstí ve stoupání někdo píchnul a 

tak jsem celkem v pohodě neztratil kontakt . Konečně mám čas prohodit pár slov s Vyhupem a zavzpomínat na 
staré časy. Jo utíká to. Konečně zase jedeme a přituhuje. Jednak je větší zima, jednak jsem vytuhnul a jednak se 

zase jede kaše. Kostelec a pak hned dolů do Jevan, nějaký Hamr, či Habr nebo něco takového podobného. To 

jsem ještě nejel a nebo asi jel kdysy po příšerném asfaltu. Mě dochází, protoţe jsem si trouba nevzal nic k jídlu. 

Naštěstí Franta v zadu to jistí a uţ jsme ve Struhařově. Zase se to sjíţdí a uţ hurá domů. Vyhup si ještě jede 

kamsi vytočit nohy, takţe se loučíme a chlapci jedou do Uhříněvse do hospody. Já mám ještě dost povinností tak 

maţu domů. Nádherné Koloděje, jak za starých časů. Vţdyť se vrátil Vyhup. 

 

Vyhup, 2010-05-14 20:34:27 

Bigmigu, díky za podporu v reportu. O rychlost a rytmus se ale starali jiní, já se jen silou vůle zahryzával do 

jejich zadních plášťů. Ještě klika, ţe se okruh frčel po vrstevnicích, a tak jsem stačil.  Rád jsem tě po letech zase 

viděl, ke všemu v Kolodějích..., na kole..., coţ by mne ještě před dvěma měsíci za boha nenapadlo. Super... 
 

Kolíkáč, 2010-05-19 13:13:32 

Po Mamutovi jsem 2 dny oráţel, ale úterní odpoledne uţ mě táhlo zase ke kostelu ucítit vůni skupiny. Foukal 

hnusný vítr od západu, tak jsem se docela děsil cesty zpět a hlavně, aby vůbec někdo přijel. Ale letos je to s 

účastí zatím paráda, minimálně 10 kousků se tam najde a to pak hned výlet jinak vypadá . Hned na začátku mi 

přivezl obětavě Kajman půjčenou duši a pak jiţ nás Fanda zavedl do netradičních míst, směrem Týnec nad 

Sázavou, cestou jsme nabalili i Míru Kakače na zimáku, okolo Popovic a Kamenice je silnice jedna velká jáma, 

ale před Týncem uţ to bylo hezké svezeníčko. Z Týnce jsme udělali vrchařskou vloţku přes Krusičany, s 

Technikem jsme si protáhli nozdry, ale nohy jsme měli docela olověné z náročného víkendu, tak jsme čelo moc 

nestihli kontrolovat. Tam si to uţívali závoďáci typu Janouška, Noska, juniora Koudely a jim podobným. My 

hrobaři vţdy se ztrátou, ale aspoň jsme si uţili srandy s Fandou . Přes Pyšely do Mirošovic, uţ jsem hodně 
okoralý a ţebrám cokoliv k jídlu, protoţe jsem tak nějak pozapomněl si něco vzít. Díky kluci, vrátím i s úroky  

Nadupanci odjeli a v protivětru se tedy kroutíme uţ asi jen v 6 lidech, naštěstí v Říčanech se zjevuje Petr 

Okruhlica z CKKV a odtáhne nám to aţ do Prahy. Díky! Jel s námi taky jeden týpek, který nechce být jmenován, 

makal neskutečně, klobouk dolů za morál, asi ho znáte, iniciály má DB. 

 

Kolíkáč, 2010-05-21 12:08:20 

Hokej v televizi a nestálé počasí bylo asi hlavní příčinou, ţe čtvrteční cestující do Posázaví trochu prořídli. Ti co 

ale mají reţijky samozřejmě přijeli, Romča, Honza Janura, Fanda, Dreamer, Iceman, Ala, a protoţe chyběl jeden 

do dvojice, tak před Křenicí přistoupil Vyhup. A hned bylo veseleji, i kdyţ jsem tahal nohy jako z medu, Ti 

okolo vás přecejenom trochu vyhecují k rychlejšímu tempu a navíc, kdyţ se jede osvědčená trasa na Ondřejov, 

Chocerady a před Vodslivy na Ostředek. Kopec prestiţák ze mě vysál všechnu energii a do konce výjezdu jsem 

jel uţ značně okorale a jen s námahou se kochal tou krásou, která je v okolí Xaverova a Bělokozel  Kdo si to 
uţíval byl Iceman, Vyhup se taky usmíval pod fousy, na Habr vyletěl jako první ŠUACák Dreamer, který naladil 

internetové vlny, aby nám zahlásil radostnou zprávu, ţe jsme v nájezdech pokořili Finy. No řekněte, co si můţe 

člověk více přát po zdolání toho romantického kopečku .  

 

Malina, 2010-05-25 21:17:51 

Dnes joooo! Po 2letech s Hoblíkem na švihu-paráda. Kolíkáč odpadnul. Od Sázavy do Skalice lajna. 

"Závodníci" to radši zabalili předem. Tak se mi to líbí.    

 

Kolíkáč, 2010-05-26 10:36:30 

Jo Kolíkáč odpadl, uţ to zase začíná  Jinak díky moc, ţe jste počkali na začátku, trochu jsem nestíhal, bylo mi 

hodně trapně za zpoţdění, kdyţ jsem uviděl ten dav kolodějských pacientů, který včera čítal hodně přes 20 hlav. 
Já myslel, ţe se omluvím 5-6 lidem a teď todle  Ale pak uţ to nemělo chybu, valilo se díra nedíra aţ na Kostelec 

a pak po hlavní po vyţehleném asfaltu na Horní Kruty. Vidět zase našláplého Vyhupa, rozesmátého Bigmiga s 

Malinou, Kajmanův super modrý plakát a do toho pěkné počasí po té mizérii co teď je ... Sjezd přes Nechybu, 

před Sázavou říčanský Jonáš hlásí defekt triatletky, prý se pro ní vrací, já zůstávám s Bigmigem a Divou Bárou, 

která jede famózně stále s námi (některý věci nechápu)  Za Sázavou se ještě pokoušíme balík docvaknout, ale ve 



3 není šance sjet rozvášněné hejno  Tak pak uţ na kecačku přes Habr domů. Beeda se k nám vrátil a potahal 

hezky špice, já docela tuhnul, úplně jsem viděl jak na Romanově ve čtvrtek prodávám kolo  trasa od Dreamera   

 

Vyhup, 2010-05-26 11:26:06 

Kolíkáči, pocity trapnosti stranou a přijmi holá fakta. Nikdo si jednoduše z té hordy Kolodějských nadrţenců 

netroufl zavelit k odjezdu bez oranţové generality. Takové váţnosti si dospěl svou vlastní osobitostí. Coţ je 

úţasné a jsem rád, ţe se uţ mohu podobných scén opět účastnit. Škoda jen menších zmatků na počátku, kdy se 

zbytečně vybočilo z tradiční výpadové trasy. Proto přišly na řadu ničemné silnice "IV. třídy". Jinak kopce se 

vyloučily s ohledem na zítřejší Doksy. Však si jich uţijeme napříště aţ běda. Aţ tam Malina pozná, jak má 
Hoblik ješte otupělé ostří .   

 

Kolíkáč, 2010-06-02 11:54:04 

Kolodějská škola včera slavila dětský den, sice počasí bylo hodně zamračené, ale nakonec ani kapka nepadla, v 

16,30 se odzvonilo a uţ se pěkně ve dvoustupech směřovalo do Posázaví. Z oranţové třídy tam byl Vyhup, Léňa, 

Malina, PeBe, Dreamer, Divá Bára a Kolíkáč, z ostatních tříd se taky sešli ţáci, dvojiček bylo určo přes sedm. A 

nechyběl hodný pan řídící František, který naplánoval trasu na Mukařov, Struhařov, sjezd šumavskými 

serpentinami na Mnichovice, ale před nimi hned ostře doleva do kopce na Myšlín. A tady začal zlobit student 

PeBe, který se kočkoval s Kolíkáčem na špici a to zlobení se přeneslo málem na celou třídu a jelo se furt 

30km/hod. kopec nekopec. A náš pan řídící začal trochu křečkovat, přece jenom uţ není z nejmladších, ale 

nakonec se taky statečně drtil v háku za neposlušnými ţáčky. Pak se daly Voděrady a cestičkou mezi poli se 
spadlo do Hradce, tam se odpojili ţáci Malina a Léňa, kteří se raději jeli učit domů. Skalice a Vlkančice nahoru, 

tady uţ výlet gradoval, rozdávaly se i pochvaly a rozbalovaly svačinky z domova. Přes Kostelec domů, ale to by 

nebyl ten správný dětský den, aby se nejel Habr, většině ţáčků uţ došel dech, tak prý se bude jen tak šmrdlat 

nohama, ale to by tu nesměla být mladá krev v podobě Jonáše z Říčan, a hup za něj a uţ se to zase smaţí nahoru. 

Já si to uţil nakonec s premianty Vyhupem a Liborem, kteří nastolili krásné cestovní tempo a málem jsme ty dva 

šprty vepředu sjeli. Nahoře se zase muselo čekat na pana řídícího, který uţ hodně klel a trpěl, ale to víte má toho 

prý letos moc, hodně prší, tak musí okolo školy sekat stále rostoucí trávu. Ale slíbil, ţe se polepší a po večerech 

v tělocvičně ještě něco odválcuje, kdyţ se tak v zimě flákal. Na trase Strašín-Křenice si vzal přednes referátu ţák 

PeBe a zabavil nás tak, ţe ani nefoukalo. A tak jsme si mohli do ţákovských kníţek zapsat 105 průměrem  31. 

Snaţivec Dreamer nám pak nakonec nakreslil i mapu a profil . 

 
PeBe, 2010-06-02 12:44:08 

krásně napsané, co dodat víc  snad jen ţe Myšlín uţ docela bolel, Voděrady se uţ lehce zakusovaly do nohou, 

Vlkánčice v lehké agónii a na Habru se mi přepnul záznam do červené obrazovky uţ za přejezdem hráze  probral 

jsem se aţ doma ve sprše   

 

Vyhup, 2010-06-02 13:12:31 

Já se včera při pohledu na venkovní teploměr a škaredá mračna přemlouval, zda-li Koloděje ano, či ne. Protoţe 

chlad mi nedělá dobře na hustotu krve v ţilách, nerozproudí se mi za boha a nohy jsou spíš přítěţí. Ovšem 

Kolíkáčova pozvánka zabrala a tak jsem se přijel nechat mučit. Nad přelety přes cca 60 metrovými brďáky jsem 

jen vejral a kroutil hlavou. Tušení o mém trápení v ufounských rychlostech s kombinací 11-12 stupňů na 

teploměru se naplňovalo beze zbytku. Tím víc jsem obdivoval všechny ostatní, jak lehce točí. S Fandou jsme 

právě kecali, jak Kolík a další lítali do brdků. Také mu to hlava nebere, ale oba jsme se shodli, ţe jsme vděční, 
jaká se v Kolodějích schází početná parta oranţových zjevů ..., jen tak dál! 

 

Iceman, 2010-06-04 07:48:22 

Včerejší Koloděje se v ničem nepodobaly úterním.Ani počasím,počtem km,pacientů ba ani průměrem  . Jěšte v 

třičtvrtě váhám zda jedu,silnice jsou pořád mokré ale nakonec nutnost vyrobit cosi endorfinů mě nutí obléci se 

,napsat Kolíkovi ţe jedu.Mám to jen tak tak,Kolík se neukázal a tak to mastím sám do Koloděj,cestou si říkám 

zda nebudu na zastávce stepovat sám.Těch čtrnáct stupňů není nic moc,však jsem se taky nabalil jako 

pumpa,dlouhé rukavice,zimní bunda,návleky na tretry a vida 4 kousky se sešli,zdravím se s Honzou 

Janurou,Álou,dívčinu v dresu Slavie a dalšího borce neznám.Honza Janura se ujímá vedení,tentokrát kopce 

nebudou  jedeme po větru na Úvaly,Poříčany,vítr nám přifukuje do zad a uţ je tu Sadská . Točíme se i my a 

protoţe se vítr neotočil fouká nám krásně proti,trochu hudrujeme , já dávám k dobru ţe existují i lidi , kteří 
naopak rovinky proti větru milují , ţe Orlíku  , ale jde nám to jedna radost,pravidelně střídáme,kecáme é všem 

moţném,nejvíce však o Cancellarovi a jeho novém motoru  .No a pak to přišlo,někdo nad námi rozlil konev s 

vodou  . Takţe doma klasika , horká vana,do ní nejprve já pak kolo a hadry do pračky.Boţe jak já tohle počasí 

nemusím.Nu teď je vše jiţ včerejšek,hadry suchý,kolo neblejskané a já vůbec nelituji ţe jsem včera jel. 

 

Kolíkáč, 2010-06-08 09:32:28 



Koloděje se v týdnu jezdí v úterý a ve čtvrtek, ale jeli jste je i někdy v pátek? Takové malé, soukromé? To se 

takhle ráno probudíte a po čtvrteční zimě přijde hned léto, sluníčko pálí a Vás začnou svrbět nohy. A v tom se 

ozve pan Iceman, ţe má stejný problém. A tak jo, sraz na kruháku, jen tak volně na 2 hoďky, já v sobotu 

závodím, víš . Zkusíme to hodit na diskuzi, a hele Vyhup je na ICQ, jo jel bych, sraz u léčebny v Říčanech. A co 

SMS panu řídícímu Fandovi, odpověď je okamţitá: "to je zpráva dne!!!, budu u léčebny". No vidíte, uţ jsme ve 

čtyřech kusech a to ještě cestou potká náhodně Vyhup triatleta Jonáše a uţ to mastíme "volně" do Posázaví. 

Safra, to asi 2 hoďky nebudou, bidon vysychá, zadní kapsy prázdné a cedule Uhlířské Janovice 6km, no těbůh. 

Ale copak to jde? Je tak krásně a v takové společnosti se nedá nic odmítnout . Kluci díky moc, těch 110km jsem 

v sobotu proklínal, ale dnes nemůţu jinak, pokusíme se navázat na páteční hitparádu a roztočit nohy na sobotní 
Sudety! 

 

Malina, 2010-06-08 20:44:16 

Alánku, jsem rád, ţe si zpátky v amatérské cyklistice. Veřejně tě chci pochválit, ţe si se pro mě jako jediný vrátil 

a zaloţil mě záplatou, kterou jsem chvíli po druhém defektu potřeboval. Asi bych jinak nestíhal zítřejší ranní 

zkoušku.  Pak skvělý trénink, pěkně přes Dojetřice a Chocerady. A po hlavní přes Říčany ujíţdět bouřce...no 

skoro se povedlo. Příště musíme jet rychleji. 

 

Johny, 2010-06-08 21:16:18 

Chytnul ten vlahý jarní deštíček dneska cestou z Koloděj ještě někoho?  Já jsem musel vzdát cestu po vlastní ose, 

protoţe silnice ze Mstětic do Záp se změnila v malou řeku. Počkal jsem si teda ve Mstěticích na benzínce na 
odvoz... Jsem houby cyklista    

 

Kolíkáč, 2010-06-09 13:28:52 

Koloděj letos táhnou, včera v tropickém počasí dorazilo 20 kousků a oranţový mor nastoupil v tomto sloţení: 

Divá Bára, Iceman, Dreamer, Malina, Alánek, Johny, Kolíkáč, Vyhup a v závěru Kajman. Hned od počátku se 

sešlápl plyn a přes Kostelec do Skalice se málokdy šlo pod 40km/hod. , já při představě sobotních tropických 

Sudet jsem na špici byl hodně pomálu, vůbec jsem nechápal Icemana, Báru a i obţivlého Marhiho, kteří si v tom 

úplně lebedili. Vedro pekelné, dres rozeplý, extraligoví střelci typu Libor Janoušek či Petr Svoboda se raději 

odpojili, ve Skalici to ohnul i Honza Janura a do Sázavy tempo neupadalo. Watty rozdával především 

bezhelmový kamarád, kterého přivedl Slávista Ala. Před Sázavou ztráta Maliny a Alánka, ani jsme nepostřehli, 

ţe měl defekt. A přišly Bělokozly, parádní stoupání, já uţ se převtělil do role domestika pro Báru a šetřil síly na 
Odolov . Před horizontem mě ale bouchly saze a trošku jsem zabrnkal na nervy příteli Fandovi , v přírodním ráji 

okolo Bělokozel se konečně zvolnilo a mohla se tak nasávat okolní přenádherná krajina. Před Ostředkem ale 

zase lajna v tempu a pak sešup do Chocerad, kde nás vítá Kajman. Ondřejov uţ na kašpara, všichni čekají u 

chladivé pumpy aţ se sjedeme. Domlouvá se iontový bar v Královicích, černé bouřkové mraky a v závěru i 

blesky dokreslují dnešní posázavskou výheň. Musím zde vyseknout obdiv Báře, jezdí jí to neskutečně! Nakonec 

uţ jen s Icemanem na Jíţo, déšť nás nezastihl, tak se euforicky loučíme, jo stálo to za to! 

 

Divá Bára, 2010-06-09 13:59:02 

Kolíkáči děkuji, ale moc dobře víš, ţe bez předem domluvených domestiků bych byla po prvním kopci totálně v 

pr....   Tímto děkuji všem, kdo mě potlačili  a dovolili mi tím, dokončit Koloděje aţ do konce!!!!!!!!!    

 

 
Iceman, 2010-06-09 17:42:16 

Abych včerejšek trochu upřesnil.Pod Bělokozly se fakt jelo fest,ţádná selanka,taky jsem vůbec nepostřehl ţe 

Maliňák defektil.Popravdě to nepostřehl aţ na Alánka zřejmě nikdo,neb jsme v Královicích u nealka probírali 

kam se nám mohlo naše nadupané duo Alánek+Malina vypařit.Vůbec totiţ nepochybuji ţe by se nás našlo více 

kdo by rád zastavil  . Poprvé jsem také slyšel nadávat Romču Chládka ţe se jede kaše.Bělokozly jsem jel vedle 

Báry a nestačil jsem se divit,má fazónu,já těsně před horizontem uplně vytuhl , naštestí na mě počkal Vyhup, to 

mě ještě trochu nabudilo ale netrvalo dlouho a v jednom magnetu těsně před padákem do Chocerad vystupuji 

pevně rozhodnut uţ jet na pohodu.Na Ondřejově však k mému překvapení na mě čeká celá kolodějská squadra 

tak to hoši moc děkuji.Aţ do Královic těţce visím za Kolíkem a Dreamerem. 2 nealka mi vrací náladu a ani 

raději nepřemýšlím,jestli to nebyla blbost takhkle se zmastit před Sudetama   

 
Kolíkáč, 2010-06-16 13:52:31 

Kolem 25 kousků z toho 4 neţného pohlaví, no co více si člověk můţe přát při úterní bohosluţbě od kostela. Ze 

Šlapek Alánek, Technik, Dreamer, Vyhup, Léňa, Divá Bára, Kajman a ze Sudet zpráskaný Kolíkáč, který se 

zařekl, ţe to bude dnes co nejúsporněji jistit ze zadních řad. Vyhup vymyslel cíl na Petroupim, tam se kolodějský 

balík hodně dlouho nepodíval, přehoupnout se přes Ondřejov a padnout do Chocerad a na Komorní Hrádek 

rozjet a povzbudit trochu Marhiho, který bojuje jako lev za znovuzískání vrchařské postavy. Povzbudit i Báru, 



aby jsme se přiculi nazpět do zvolňujícího balíku a pokračovali na Vranovskou Lhotu, kde ztratíme Marhiho ... 

Bedrč, Petroupim, Teplýšovice, romantické vísky s ještě romantickými brdky  Báru stále udrţujeme v kontaktu, 

ona totiţ do kopců ráda padá  a můţeme tak všichni společně vychutnat svistot do Chocerad přes Vodslivy. Tam 

potkáváme bikera Marhiho, který to vzal po turistické značce někde lesem, a vzhůru na Ondřejov, u pumpy uţ 

čeká jen hrstka statečných, ostatní se gumují s pány od Vokolků a Kolokrámníků  S Fandou to nakonec v 

Královících zakončujeme jedním nealko Budvárkem a v záři zapadajícího slunce to domrskáme domů. Ani si 

toho neváţíme, jaká účast teď panuje v Kolodějích, pro váhavé, doraţte, je to krásný skupinový svezení ... 

 

Léňa, 2010-06-22 19:56:55 
Dnešní Koloděje mě uspokojily v plné míře. Všichni co slíbili dorazili plus dalších cca patnáct kousků. Díky 

defektům a prasklým drátům se prvních 50km dalo objet v klídku, díky kluci  V kopečku na Konojedy přijímám 

pozvání na pivko s jednou podmínkou od Maliny a to, ţe musí dojet se mnou  . Ţe dnes zůstanu bez 

nejoblíbenějšího českého nápoje mi bylo jasné na začátku kopce do Střídmelic respektivě Ondřejova. Všichni 

frnkli a zůstal jsem sám s kolegy z Horních Měcholup Radkou a Martinem. Martin si pak vlezl na špic a na svém 

krásném časovkářském Trekovi nás dotáhnul do Sibřiny, kde se odpojila Radka, která musela vyzvednout auto v 

Kolodějích, čímţ na Martina zbylo udělat doma večeři. Těch pár kilometrů do Měcholup jsme uţ jen vytáčeli 

nohy a řeknu Vám bylo to příjemné pokecáničko, těším se na opakovačku    

 

Kolíkáč, 2010-06-22 23:01:16 

Chlapci, chlapci, jak dnešku můţete říkat tak sprostým slovem jako je slovo "trénink". Pod tím si vţdy 
představím soubor zběsilých čísel a zkratek, kterých se musí člověk drţet ... vţdyť dnes to byla óda na letní 

cyklistiku, sledovaní zadních galusek spolujezdců, pohoupání se v posázavské malebně zvlněné krajině, uţít si 

pocit vyjet kopec vedle rakeťáků, splynout s kolem při rychlých sjezdech .... ne, ne, dnes to nebyl trénink, ten 

jsem ani od kostela vlastně nikdy nezaţil, dnes přišla kolodějská můza a pěkně se na nás vyřádila   

 

Kajman, 2010-06-29 21:01:17 

Tak dnešní Koloděje byly lahůdkou jenom pro otrlé. S úsměvem na rtu to z našeho týmu dal jenom Vyhup, 

Johny a Bára. Nevím jak ten zbytek, ale já trpěl jako pes. A jestli psal Kolíkáč níţe něco o vysvědčení, tak si 

dovolím dát dostatečnou. To zase bude doma výprask    

 

Kolíkáč, 2010-06-30 09:03:36 
No jo, já nedojel ani na stupínek, po té sobotní drtivé zkoušce u pana profesora Rampušáka jsem včera nějak 

vůbec neměl morál a hlavně sil na stálé lepení děr, které mi tam naskakovaly, vedro se na tom taky podepsalo, 

zadní plášť plaval v té asfaltové břečce sem a tam, furt jsme zkoumal jestli jsem nepíchnul, no prostě klasický 

defekt nohou. Navíc kdyţ uţ jsem si říkal, ţe si trošku orazím tak se jede lajna na Sázavu kolem 55km/hod., 

prostě ti mladí (viď Jointe ) nemají ţádnou úctu ke stáří, plánované Bělokozly by mi asi vykopaly kříţek v 

příkopu a tak jsem s nelíčenou radostí uvítal odbočení Bobka, Léni, Honzy Nováka (Veget Team) a juniora 

Tomáše Koudely na Nechybu, kde jsme jiţ pokračovali v setrvalém tempu směr Praha, no Bobek odbočil vlastně 

na Kutnou Horu s větou, ţe do 22hod. je krásně vidět  Takţe omluva všem, ale včera jsem byl hodně marnej ... 

(neočekávám zpětnou vazbu) 

 

Honzis, 2010-07-08 22:02:32 

dneska 82km / 960m up/ av 33,0 kdyţ jsem se odpojoval v Kostelci. Docela výţivné, Hanka Ebertová byla 
nečekanou návštěvou, ale nepřeţila Strašín, kde jsme nabrali Transalpáka Rozvodu, co prý jede jenom tak volně. 

Taky bych chtěl jezdit Koloděje jenom volně  Někde u Ondřejova ztrácíme PeBánka. Do Hradových Střímelic 

zkusím rozpohybovat Rapidy 52/12, pak pěkně zazvoní na kostkách ve Skalici  Na Talmberk se rozjíţdí 

tempíčko, které graduje v závěru kdy ta modelka Robert Míl z KPO furt visí. A to jsem se snaţil! Z Ratajů opět, 

nechám tvrďácky velká 19, ale modelka za pazvuků skřípajícího středu letí hore a já uţ nemám na závěr síly. Za 

2min přijíţdí pan řídící s Kolíkem. Pak na větru do Uh. Janovic a pak svist na Výţerky a ke Kostelci, kde zas 

Míl tahá jako ďas. No mě stačilo těch pár nástupů a mizím na Tuchoraz. Ještě pak 7km od baráku ţeru třešně a 

jsem rád, ţe to dopletu domů.   

 

Kolíkáč, 2010-07-09 11:53:48 

Tak včera pro mě docela masakr, u kostelíka prořídlá sestava, ale zase překvapivě Robert Míl, Honzis, Miki, 
bledě modrej PeBe , a pak stálice Fanda s Tomášem a na Strašíně Rozvoďák. Nevím proč mě ještě před tím 

napadlo natočit něco před a vyrazil jsem jiţ v 15hod. směr Říčany, tam se setkal s Fandou a prokecali jsme to do 

Koloděj. Vytyčili jsme trasu na Talmberk, Rataje, Podveky a přes Janovice domů. První brdky na Ondřejov a 

Skalici jsem ještě jakţ takţ stíhal, údolí na Talmberk se taky dalo, ale pak ten výhup k hájovně před Rataji uţ 

jsem začal parkovat a jen nechápavě zíral na vrchařské trio Robert Míl, Honzis a Tomáš. Mizeli jak pára nad 

hrncem a co teprve kdyţ jsme prolítli Rataje a pod viaduktem se vytočili na Podveky. Funím za Fandou, kaţdý 



utaţení sklonu mě vysává jak houbu. A to nás ještě čekají Uhlířské Janovice, kde teprve nabíráme kurz Praha. 

Fandovi dávám půlku tyčinky, abych druhou půlku taky okamţitě slupl a těšil se pak aţ na vychlazeného Birella 

v Královicích, ten snad dodá energie . Z Janovic uţ jen tupě hákuji, radost ţádná, ale to je prostě cyklistika, není 

kaţdý den posvícení, to přeţíraní se a poflakování se někde musí projevit  Kdyby kluci párkrát nezvolnili, či mě 

nedotáhli zpět, tak jsem asi za světla domů nedojel. Robert Míl potvrdil svoji formu, jeho dlouhý špice si budu 

dlouho pamatovat . No nakonec jsem svěsil nohy aţ na Strašíně, tam odtud uţ jsme věděl, ţe do Královic musím 

dojet, protoţe je to furt z kopce, no vlastně jeden brdek tam je, v Křenici, ten co vţdy letíme na velkou jsem si 

uţíval pěkně na kašpara  A pak jiţ jsem se sloţil před hospodu a vychutnával si ten krásný letní podvečer s 

vychlazeným iontem a pozorovali jsme projíţdějící cykloidy, a ţe vám jich bylo, třeba Lu a nebo Lucka od 
Kuřete z kterou jsem se pak svezl do Měcholup. Chlapy díky za včerejší shovívavost se mnou    

 

Léňa, 2010-07-20 20:30:28 

Poprvé jsem ostrý start Kolodějí nestihl, musel jsem se tedy balík sjíţdět, uf bylo to o fous. Ihned jsem se 

zakukal a kukal. Fanda vybrat nádhernou trať, pěkně padesát km na rozjetí a aţ pak dva kopce, jeden ze Sázavy 

(jezdí se při Sázaváku) kde udával tempo David Klíma, takţe se jelo rozumně a druhý tradiční z Chocerad na 

Ondřejov. Vše zakončeno Birellí tečkou v Dubči s Malinou, tahounem Romčou a borcem Honzou Vančurou. 

Výborných 124km, průměr.... no dost přes 30    

 

Malina, 2010-07-20 21:32:03 

Lěňo, plně souhlasím. Dnes vše super, moţná aţ na pád, to kdyţ jsme jeli do Mukařova na Struhařov a motal se 
tam Bobcat, naštěstí dotyčný měl jen odřenou ruku. A také jsme vytrousili v Dojetřicích Pietro Icemáno. Nohy 

po tom týdenním výpadku nejsou tak jalový, takţe spokojenost. 

 

Iceman, 2010-07-21 07:15:03 

Dojetřice Icemanova smrt  . I na Sázáváku mi to tam fouklo. U mě ale přesto velká spokojenost,po 14 dnech 

jeţdění na samotku jsem Koloděje nutně potřeboval.Uţ mě silnička přestávala bavit a ejhle,stačí pár km ve 

společnosti těhle bláznů a uţ se nemohu dočkat čtvrtka.Jen škoda ţe jste nepočkali na Ondřejově o minutu 

déle,viděl jsem Vás jak zdrháte, Birell by mi taky bodnul. 

 

Kajman, 2010-07-23 21:27:32 

Čekal jsem alespoň pár řádků od Léni, či Ice:( No, ve čtvrtek nás ke kostelu dorazilo jenom 8 vagónků, zbytek si 
nejspíš nenechal ujít "královskou" etapu TDF v TV čemuţ se vůbec nedá divit. Z oranţových nechyběl uţ 

zmíněný Ice a Léňa, který dorazil ve ţlutém trikotu "lídra" TDF. Čekal jsem, ţe pojedeme směr Křenice, Strašín, 

ale chyba lávky. Mazáci (Chládek, Janura) to vzali na český Brod. Překvapilo mě jak Ice skvěle a aktivně jezdí 

do kopců a taky, ţe Léňa je docela provokatér:)))))) Nicméně jelo se hodně v pohodě, vyrovnané tempo, ţádné 

nástupy, na tachometru mi to hodilo 86 km, 32 km/h, endorfiny, pohoda a pocit, ţe svět je nejkrásnější z 

cyklistického sedla. Nejvíc jsem se těšil na Kolíkáče, Báru, Alánka, Malinu a taky Vyhupa, ale neměl jsem  to 

štěstí. Jo a probůh, nevíte co je s Technikem. Toho bych viděl opravdu rád. Ale to vás všechny:)   

 

Kolíkáč, 2010-07-26 10:00:02 

Včera deštivý začátek, ale orange bratři Jestřáb, Mlhoš, Quit mě dodávali energii, ruce promrzlé, ţe jsem ani 

nemohl řadit, holt sezóna se blíţí ke konci a podzim je tu  V zastávce jen pár nejvěrnějších, jeli jsme kolem pily 

na Habr, ten se jel závodně, pak většina domů, jen trio Quit, Mlhoš, Kolíkáč ještě střihli Ondřejov a údolím zase 
přes Habr domů. Pak uţ bez deště a suché silnice, ale stejně furt zima ... snad bude v týdnu lépe, v úterý uţ 

máme zcuka s Icem na Shellce v 16h. 

 

Kolíkáč, 2010-07-28 08:35:08 

Ti co slíbili, dorazili, tudíţ to byla zase oranţová hitparáda . Sice na Jíţu těsně před vyjetím začalo nehorázně 

pršet, Šemda mě píše, ţe je pod stromem ve Vršovicích, Ice se ujišťuje, jestli opravdu jedeme do té vody, ale 

společně věříme, ţe snad přestane. A světe div se, po počátečním průplachu je v Měcholupech suchá silnice a do 

konce švihu uţ ani nekápne. Pomalu osycháme, v zastávce uţ je nabušíno, Svobodin, Líba, Michal Plesník, 

Rozvoďák, nabušený triatleti a další esa, no nudit se nebudeme. S oranţistů je tu překvapivě Alf, pak Vyhup, 

Technik, Ice, Šemík, jen ředitel z Říčan tu dnes není ... Svojetice, Struhařov tam se jede přes 30, ale Šemík 

pěkně drţí, byla by škoda si nevychutnat Habr, dnes neobvykle v protisměru, tzn. z kopce. Švýcarská silnička 
probouzí cyklistické hormóny štěstí, navíc kdyţ se pokračuje údolím dolů. Extáze však netrvá dlouho, odbočka 

na Voděrady a je jasné, ţe to zase bude bolet. Teď uţ se nebere ohled a pilujeme to do vesnice a poté přes 

retardéry úzkou asfaltkou sešup do Hradce. A další výplach mozku směr Střímělice, zkouším hákovat co to jde, 

ale za hospodou uţ musím zamávat, trio mladíků si v pohodě odjíţdí, za nimi v druhé groupe si dává Vyhup s 

Líbou a Svobodinem a prý nakonec vítězně, safrahnátsky uţ to jezdí tomu našemu Hoblíkovi  Já si počkám na 

sjetí skupinou za námi a mastíme to na Ondřejov, tady se taky budeme gumovat za 14 dnů na Kolem Posázaví. V 



Ondřejově dělení balíku, většina to uţ točí domů, Vyhup lamentuje, ţe by ještě něco dal, já jsem pro, ještě 

překecám Technika, a připojují se i Líba, Rozvoďák a Jonáš, a safra peklo bude pokračovat. Dolů do Chocerad a 

na Samechov, tady uţ Tecnik parkuje a mě to nedá moc přemlouvání, pojedu s ním, stejně na tu nabušenou 

čtyrku nemám. Rozmlácenou stezkou na Marjánu, jéé oni čekají, díky, ještě nás dotáhnou do Skalice, ale kdyţ se 

hned za kostkami zvedne Líba a točí to mezi domy na Oplany, je vymalováno. S Technikem uţ výletujeme, 

uţíváme si krásného počasí, teploty a výhledů ... a hle odbočka na Hradec a on tu kamarád Vyhup, no tak to je 

krása, staré časy se vrátily  V kecacím tempu sjíţdíme serpentiny do Hradce a údolím si to šineme znovu na 

Habr, Vyhup naplní svůj bidon křišťálovou vodou ze studánky a můţem to štastně dokroutit do svých cílů. Já 

ještě prubnu Královice s občerstvovačkou, tam uţ rozparáděný Romča s Tomášem, můţeme tak zhodnotit dnešní 
čarokrásný výlet. 

 

Vyhup, 2010-07-28 09:22:56 

Kolík to jako vţdy vylíčil do detailů, opět nezklamal. Ani v Kolodějském reálu. Jak se zkušeně v balíku 

pohybuje v předních pozicích, ani na kopce nebere ohledy, prostě ředitelskej koncert. Kdosi se mne za 

Kolodějemi ptal, jak je moţné, ţe je tu tolik oranţových, či je to po domluvě. Tak ujišťuji, ţe jen běţná 

Šlapkovská disciplína. Fanda chyběl, prostě nalajnovaná trasa je potřeba. Důkazem bylo podivné dělení lidí po 

40km na Ondřejově, kdy nikdo moc extra netušil, kam se bude krouţit. Těšili jsme se i na Malinu, Alánka a 

Léňu. Mimochodem nevíte někdo co je s Kajmanem?...  Jinak očekávám, ţe k Icemanově Dojetřické smrti se 

včera přiřadily i Voděrady. A patrně si ke zmírání počkal i na Šemdu... Jestli ale ve vesnici Šemik nejel doprava, 

coţ pro něj mohl být problém vzhledem k uzavírce silnice u Zvánovic. Tam to je pro neznalé na buzolu...   
 

Iceman, 2010-07-28 09:38:36 

Kaţdej kopec pod který dojedu v rámci Kolodějí je pro mě smrtelný  . Tentokrát však kojoti nedostali šanci , 

odhánět mi je pomáhali Alf s Šemíkem.Pod Ondřejovem jsme pak narazili na vracející se balík který nás pak 

luxusně dopravil do Říčan.Co mě nezabije to mě posílí,tečka 

 

Vyhup, 2010-07-28 10:13:00 

Icemane: fantastik bombastik! Tvé Kolodějské exkurze nemají chybu. Jet ke kostelu s připíchnutým parte a 

poslední závětí na zádech mě vţdycky udivovalo. Nebrečet, ţádné zbytečné ţvásty o formě či nalomeném zdraví 

a prubnout si smrtící Posázavské výhupy s masochisty z popředí všerůzných seriálů, jako jsou UAC, ŠUAC 

apod. Kdybys nepřijel, jakoby se Kolodějskej balík s neúplným inventářem pohyboval tak někak divně...    
 

Kajman, 2010-07-29 21:07:37 

Koloděje označuji v deníku jako závody, protoţe to svým způsobem závody jsou. Dnešní vítěz byla morálka, 

protoţe uţ cestou ke kostelu jsem docela zmokl a vypadal jako koule bahna. Dnešní společnost Malina, Romča, 

Kolík, Vyhup, Technik a Pebe. Technik a PeBe nakonec zvolili jinou trasu, takţe nakonec "bylo nás pět". V 

Oplanech nám s Kolíkem odskočil Malina s Romčou a Vyhupem. Vyhup ale nakonec získává cenu fair play, 

protoţe na nás počkal a ještě odtáhl na Strašín. Přes to počasí a tepy pořád někde nad prahem to přesto byl velmi 

silný, emotivní a příjemný záţitek. Super. 

 

Vyhup, 2010-07-30 10:09:35 

Jak se včera odpoledne počasí rázem zvrklo, ani jsem netušil, ţe se z té počáteční bídy vyklube vcelku regulérní 

Kolodéjský švih. Jirka Malinovskij byl zárukou, ţe muziku má kdo tvrdit, jen jsme ho chuděru nabušenýho 
místy aţ moc brzdili. Na Oplany se mu zpočátku někak nechtělo, ale stoupání od vesnice si podle mě uţil. Dole 

natáhnul péra ve svých terminátorských stehnech, pak je uvolnil a vystřelil... a bylo po ptákách, od té doby jsem 

ho neviděl... jen buldočí Romča ho v Konojedech chtěl docvaknout, tak jsem ho ponechal jeho Malinvskému 

osudu . My s Kajmanem a Kolíkem uţ pianko klasikou na Kostelec, Jevany a samosebou Habr k domovům. 

Nebýt setkání v Křenici, byl bych doma o 2 hodinky dřív. Ještě ţe tak, ony stály s kamarádama za to! 

 

Kolíkáč, 2010-07-30 13:05:28 

Ano, ony stály s kamarádama za to, byl to velmi silný, emotivní a příjemný záţitek, prostě jako vţdy . Na 

Nechybu ještě aspoň visím očima, ale pak jako kdyţ vypnou proud a na Oplany uţ jen motám nohama a s 

Kajmanem výletujeme. V Konojedech se však zjevvuje zpoza chalup říčanský démon Vyhup a skvěle nám to 

odtáhne aţ pod Habr. Máme ještě chuť docvaknout Malinu s Romčou, za Kostelcem je v dáli vidíme, ale Ti si 
dají asi hlavní na Prahu a pod "pade" nepůjdou, jak je znám . Kolo jako jetel, písek mezi zubama, hadry do 

pračky, vydrhnout ten silniční bordel z chlupů na nohou, vyţrat lednici ... holt kaţdý den není posvícení, ale i tak 

díky kucííí za 110 kilánků. 

 

Malina, 2010-07-30 16:19:06 



Jaroslave, ty zvíře! Kajmane omluvám za se ti, za nefér jednání na Městském úřadě v Oplanech. Ujet jsem 

musel, jelikoţ na mě lezl hlaďák. 2 kaiserky a cottage z Lidlu asi k obědu před tréninkem se Špimríkem a spol. 

uţ od nyní nebude to pravé ořechové. A při představě, ţe jedu zpět dolů do těch hvozdů a kopců mi nebylo do 

smíchu. Chudák Romča má zánět spojivek a ještě musí tahat Malinovi špici z Mukařova aţ na Uhříněves. Já 

mám ze včera veskrze emotivní záţitek z otevírání meruňkové marmelády ihned po tréninku. Pro jistotu a z 

důvodu bezpečnosti práce, abych se při tom otevírání nezranil, jsem si nechal brýlé, helmu i rukavice. Toť vše! 

Nemůţete psát diskuzní příspěvky na základě nepodloţených informací. Ikdyţ pravda, já těţ nemusím poker 

face.    

 
Vyhup, 2010-08-01 15:03:48 

Dnes v neděli,to zase tolik doslova pohodová nedělní jízda nebyla. Směr okruhu se pozmněnil proti klasikám na 

Jílové, Netvořice a Benešov, tudíţ kopců dost a dost. Tempo sviţné, Bára potvrdí....  Při návratu Ondřejovská 

pumpa nezklamala, a také jsem zaslechl pár dojmů od Martina Matuly pár švýcarských dojmů. Některé lidské 

moţnosti a počínání se pochopit dají jiné ne. Tady jde o druhou moţnost a obdiv je o to větší.... Velmi povedené 

zvěčnění, kde si Bára drţí svého hrdinu ,... 

 

Kolíkáč, 2010-08-04 08:42:45 

Chlapci já včera vůbec neměl nakonec morál vyjet do těch přívalových přeháněk . Kolem 18h. ale vylezlo 

slunce, v hlavě se mi začala převalovat věta z Malinových trenek "Komáří výška, ten kopec je tak těţký, to snad 

není moţný...", ţe jsem v panice nasedl a řítil se na Klokočnou  No a stres pokračoval i večer a kdyţ Dreamer 
nabídl středeční časovku Vrané-Zvole se startem v 6,30h. vubec jsme neváhal a nařídil budíka. To vám byla 

krása, takhle v ranním oparu a se zalepenýma očima točit ty serpentiny a hákovat šumavského vrchaře, který 

nešel pod 20km/h., bléééééé    

 

Iceman, 2010-08-05 09:52:52 

Tak to Orlíku můţeš jen hořce plakat  . Takovou pohodičku a tak snadno nejetých 130 km abys pohledal .A 

navrch průměrem přes 32 . Zčásti to bylo dáno pochopitelně rovinatou trasou ale hlavně skvělými parťáky 

Vyhupem a Kajmanem.Prvně jmenovaný znovu osvědčil pověst lokomotivy,kterou zpomalí jen máloco.Roviny 

jel přes 40 .Jen jsem nevěřícně kroutil hlavou.Trasa neměla chybu : Říčany,Uhl.Janovice,Sázava a na závěr 

Habr.Vyšlo i počasí.Náhrada za Koloděje se tedy povedla . Aţ se příště sejdete v Kolodějích a budete chtít něco 

rovinatého , dejte na Vyhupa,nebudete zklamáni . 
 

Kapr, 2010-08-12 18:06:28 

Ještě musím připomenout úterý. S Orlikem jsme měli letošní kolodějskou premiéru, na Vodslivy jsem ho nemohl 

setřást, ostatní kopce jel taky výborně, kdyţ tahal špice a kolega chtěl do háku tak ho seřval a musel tahat dál. A 

na závěr ještě cykloturista nastupoval profíkovi Liborovi Janouškovi. Také pořád hlásil, ţe na příští křiţovatce to 

otáčí domů. Výborné Koloděje, dokonce jsem jel delší dobu po boku učitele Vyhupa, do sta procent chyběl 

Kolíkáč. Zdraví Kapr 

 

Vyhup, 2010-08-12 19:19:51 

Kapře, jakejpak já jsem učitel...., karty se po pár letech otočily. Vţdyť ty sám dáš za rok tolik závodů, co já za 

celou svou amatérkou éru. Mimochodem vůbec to v úterý bylo velmi vyvedené, nobl pestrá sestava, samej 

nabušenej exot... a Kapr s Orlím muţem po boku mne nejvíc překvapili   
 

Orlik, 2010-08-12 20:40:39 

Kapr srandu si dělat z turisty to by Ti šlo. Vše bylo jinak. Neustále jsem se zašíval, krom pár rovin a špice s 

Kaprem od kostelíka do Křenice. Jenom Beeda se neustále těšil aţ pojedeme na špici šrot, ale naštěstí mu to 

nevyšlo  prostě jsem to přeţil díky tomu, ţe tam nebyli rakeťáci a jelo se pohodově. Příští rok to přijedu zase 

uviset.  Jenom chyběly hlášky od Kolíkáče do úplné pohody. Jo a ti SOUKROMNÍCI na které jsem byl natěšený  

Snad po dvou letech vedle Legendy Vyhupa.   

 

Kuře, 2010-08-17 20:47:21 

Tak jsem se dnes po dlouhé době dostal do Kolodějí. Počasí odradilo všechny kromě Kolíkáče a Romana 

Chládka. Vyrazili jsme a po 300m se na Kolíkáče vypšoukl jeho archivní plášť. Defekt vypadal dost 
neopravitelně a tak jsem začal pobírat soukromé lekce tempa od Romana. Směrem a Český brod jsme po větru 

jeli takovým kalupem, ţe jsem nestíhal sledovat kudy. A z Brodu jsme to zas křiţovali proti s hlavama 

skloněnýma. Roman mě protáhl několika kozími stezkami s červeným blátem a štěrkem. I Malina by v tý chvíli 

zamáčkl slzu a s láskou vzpomínal na Černou Horu a Václavák  Ve Štěrboholích jsme to rozpustili a bylo z toho 

67km bez deště. Jak mě ta cyklistika zas baví!!!! 

 



Kolíkáč, 2010-08-20 09:03:15 

Po středečním výprasku od Iceho a Vyhupa jsem moc chutí do Koloděj neměl. Vyhup hlásil, ţe taky nepojede, 

ţe tak maximaálně na 2 hoďky někde v klidu vytočit nohy. Jo taky bych měl, jen tak zlehýnka pomrskat 

noţkama. Ale sám? A kdyţ tak krásně svítí slunce? A je čtvrtek? Nohy nebolí, tak hajdy hajdy ke kostelíku. A 

heleme se to se nám to dnes zase sešlo, Fanda, Tomáš, Líba, Klímič, Rozvoďák, Jonáš, a dalších asi 5 kousků a u 

Sibřiny uţ nervózně popojíţdí Vyhup  Tak to by jsme měli, o zábavu nebude nouze ... a dokonce se mi jede 

skvěle, no ono to je taky tím tempem, co se nastolilo a profilem, ţádné kopce, pěkně na Vyţlovku, kolem pily 

přes Kostelec na Olešku, Konojedy a Vlkančice. tam močící pauza s výhledem do lesa na krásné hřiby, houbaři, 

roste to jako o ţivot . A pak uţ jen Skalice (tento týden u mě uţ po třetí), probít se přes krátery v údolí a zakončit 
to Habrem, který se jede nadmíru tempově a pohodově. Prostě čtvrtek, jak má být. Mě to ukázalo pouhých, ale 

dostačujících, 95km průměrem 31,5 

 

Kajman, 2010-08-26 08:46:04 

Chlapci, chlapci, chlapci, tady někdo doma zapoměl tu bábu s nůší. Byl to super švih ve společnosti Maliny, 

Orlíka, PeBeho a chvíli i Vyhupa, jeli jsme spíš rovinky a vlnky na Český Brod. Pocit z jízdy úţasný, sjezd do 

Českého Brodu byl nádherný zářitek, kdy mi na tachometru svítilo krásných 76 km/h, ale ty tepy se Milošovi asi 

líbit nebudou  Uţ jsem se mu přiznal, ţe jsem zhřešil. Teď si musím dát 10 otčenášů a večer pěkně 3 hodinky na 

samotku    

 

Malina, 2010-09-01 21:38:25 
Tak jsem se dnes po týdnu sedl na kolo. Kajman, Orlík, PeBe, Radka a Kubajz jeli s rozumem, za coţ jim děkuji, 

jelikoţ jsem dostal odhodlání na Bratronické okruhy.  Sice tam dostanu hrozně na prd*l, ale alespoň zábava musí 

být. Co Kubajzi? Jak to nakonec dopadlo, verdikt doktora? Pro nevědoucí - Kubajz při jízdě do kopce na Habr 

nešikovně spadl a odnesla to ruka... 

 

Kajman, 2010-09-01 22:36:09 

Dnes konečně tempo "Báby s nůší". Jelo se příjemně, PeBe měl jako vţdy vtipné hlášky, Orlík se na dnešní švih 

nechal ostříhat, abychom mu neříkali "kudrnáči" , Radka opět nádherně vytuněná (všimli jste si jaké měla 

návleky jenom na špičky?), Malina s Mavicama a Kubajz s nabušenou formou. Bohuţel Kubajz si škrtl o Pebeho 

zadní kolo v Habru a ošklivě spadl na ruku. Tady opět pan Orlík dokázal ohromný charakter a o Kubajze se 

postaral. Doufám, ţe tady podá podrobnou zprávu o tom, ţe vše nakonec dopadlo líp, neţ to vypadalo na první 
pohled. Po této nepříjemné události jsme pokračovali uţ jen ve čtyřech, začalo slušně lejt, ale i tak jsme si 

zachovali optimismus a v pohodě to celé odjeli aţ domů. Škoda toho pádu, nicméně Kubajz se z toho oklepe a 

bude zase fajn. No a jestli pan Malina přijede v sobotu do Bratronic, tak děkuji tomu nahoře, ţe na nás seslal 

onen lijavec ... Malina ho totiţ tuze rád a zase se mu zachtělo závodit. No není to skvělé?    

 

Kajman, 2010-09-09 20:53:22 

Dnešní Koloděje označuji jako závod, coţ jsem měl v plánu. Nebylo nás moc, Libor Janoušek, Tomáš Jech, 

"říčanský triatlonista" a ještě nějaký kluk ze Ţiţkova. Vyrazilo se směrem na Český Brod a Kostelec. Jelo se 

nádherně, nejvíc tahal pochopitelně Libor. Nebudu moc přehánět, kdyţ napíšu, ţe jsem si celou jízdu pořádně 

uţil a byl v euforii. Tento trénink si zapisuji za uši zlatým písmem  Najeto 82 km, průměrná rychlost 34.5 km/h 

......... 

 
Kajman, 2010-09-19 13:23:31 

Kdoţe tady vede tu statistiku kolodějských pádů? Na hlavní silnici od Strašína směrem na Mukařov jsme jeli ve 

dvojicích v balíku, který čítal 24 cyklistů, na špici tuším Roman Chládek se starým Klímičem, kdyţ tu nás 

předjelo auto, zastavilo a dalo blinkr doleva ţe odbočí. Vepředu to ještě kluci jakţ tak ustáli, ale Láďa Novotný 

ošklivě lehl a zezadu se to na něj všechno valilo. Otřesený Láďa za chvilku vstal, ale stěţoval si na loket. Z auta 

nakonec vylezl manţelský pár ve středních letech (Svědci Jehovovi), omluvil se a snaţil se pomoc. Láďa to tedy 

otočil domů a snad to nebude nic váţného. Tolik k pádu. Dnešní trasa byla docela kopcovitá a díky "Ramala" 

Svoboďákovi, Liboru Janouškovi a Rozvoďákovi to určitě ţádná zívačka nebyla. Krásné počasí a příjemná 

teplota. Domů mi to nakonec hodilo 113 km s průměrem přes 32 km/h. 

 

Kajman, 2010-09-23 20:59:26 
Koloděje - Nekoloděje. Před půl pátou před kolodějským kostelem a u zastávky ani noha :( Moţná poslední den 

letošního roku, kdy se dalo jet v krátkém. Vyrazil jsem tedy sám směrem na Strašín a ještě před Křenicemi mě 

dojíţdí Míra Kakač, který jel z práce domů. Svezli jsme se spolu přes Tehov a Mnichovice. Já si potom dal uţ na 

samotku kopec na Struhařov, potom dolů Habrem do Jevan, nahoru na Vyţlovku, Mukařov, do Českého Brodu a 

potom uţ jenom přes Úvaly do Kolodějí. Jelo to docela hezky, bez námahy, na pohodu. Škoda, ţe nebyla 

skupina, dnešní den by si to zaslouţil...... 



 

Kajman, 2010-10-03 13:56:48 

Nedělní koloděje, jel jsem se vyjet, ale "Ramala" Svoboďák, David Klíma, Rozvoďák a další se postarali o 

totální kaši, zejména z Kozmic na Dojetřice, ve sjezdu do Sázavy a potom na Stříbrnou Skalici (tady se jelo i 52 

km/h na rovině). Všichni jsme se shodli, ţe Habr dneska rozhodně nééé a tak to Klímá schválně otočil na Habr. 

Bylo to trochu ostřejší, ale i tak jsme si to s Kolíkáčem hezky uţili - vite pane prezident    

 

Kolíkáč, 2010-10-03 19:05:31 

Pravdu díš Caimane crocodilusi, uţ jsem ani letos nedoufal, ale dnes přišla, alespoň já jsem ji cítil. Bájemi 
opředená Kolodějská Můza sestoupila z cyklistického nebe a nabídla nám ještě před neradostným cyklo obdobím 

kousek své energie. U kostela vypečená sestava, tempo říjnové, tradiční vymotání se na Struhařov, a pak se 

zvednout ze sedla a odevzdat pár wattů v magnetu na Ondřejov. Počasí zamračené, mraky nepouští na nás 

sluneční paprsky a tak i docela chladno. Ve sjezdu do Chocerad pohledem kontrolujeme Komorní Hrádek, který 

se najednou zjevuje v plné své kráse, ozářený dírou v mracích. To je pohled! A jen splynout s rámem a uţívat si 

toho svistotu. Kopce se jedou vcelku na pohodu, jen na Kozmice se trochu přitvrďuje a i následná rovinatá část 

na Dojetřice se nejede ţádná selanka. Před sjezdem do Sázavy jsem se nějak zapomněl a naskakuje mi díra, v 

Sázavě na mostě naštěstí ale zvolnili a mohu si tak uţít další tradiční úsek přes Skalici, údolím na Habr. To uţ 

nám pomáhá vítr do zad a tak se jede sviţně, aby jsme stihly nedělní obědy ... 

 

Kolíkáč, 2010-10-06 12:31:14 
Koloděje se jezdí, počasí je ideální, bezvětří, sucho, teplota nad 10 stupňů, vrchol letošní sezóny POS za dveřmi, 

a tak jsem musel zavítat ke kostelu. Cestou tam jsem na kaţdém rohu vyhlíţel nějakou dvoukolovou postavičku 

mířící stejným směrem. Bohuţel nikde nikdo, a tak ani v zastávce neočekávám nával, no co, jen tak zlehka 

protočím nohy, stejně furt nějak nemůţu popadnout dech po tom vypečeném září. A hele, v zastávce se to ţlutí, a 

do pytlíka, je tu Ramalák Svobodin , ale má horáka, coţ skýta naději delšího háku, neţ jen do Křenice. 

Pokecáme, zhodnotíme letošní rok a uţ nám to kostel odbíjí, zahakuji se a valíme to na Strašín a Mnichovice. Z 

háku jsem nevylezl, magnety trpěl jako pes, sledoval jsem jen jak hučí přede mnou ty široký gumy a ty moje 

ţiletky tomu tempu nestačí. No před Popovicema v kopci, jsem regulérně vystoupil a jen mával odjíţdějící 

mašině. Ale v Popovicích počkal, chtěl si mě vychutnat aţ do konce, coţ se mu povedlo v tom malém magnetku 

nad Petříkovem, kde znovu tahám za záchrannou brzdu. Ale znovu počkal a tak si to pak uţ můţeme prokecat aţ 

na Jíţo, jo pěkných 65km za necelé 2 hoďky. Jsem mu říkal, takovýdle nabušený hovaďáci by měli jezdit s náma 
závody na MTB, to by jsme se aspoň chvílí s nima svezli  Díky Petře! 


