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Léňa, 2011-03-27 13:41:39    

Kolodějský otvírák absolvovalo dvanáct kousků, které postupně ubývaly  . K mému překvapení to celé odjel 

Orlík! Stejně si myslím, ţe to bylo zejména díky neúčasti rakeťáků, takhle jsme s Kolíkem posbírali nějaké 

horské prémie  . Ještě musím říct, ţe Myšákovi ta oranţová moooc sluší, zezačátku jsem si jej málem spletl 

s Technikem  . Byla zima, ale jinak poprvé v kopcích jako Ondřejov (od Struhařova), Dojetřice, Ondřejov 

(z Chocerad) nešel průměr pod 30km/h  , prostě Koloděje 

 

Kolíkáč, 2011-03-28 11:12:24    

Po změně času uţ není na co čekat a kolodějský otvírák se tak změnil v klasické "nedáš, dostaneš!"  Z oranţistů 

Léňa, Iceman, Myšák, Kolíkáč, dále pak modrý Kajman, zimní Orel, Čudla, v zastávce uţ sedící legenda praţské 

cyklistiky a pravidelný účastník "balíků od mostu" Milan Hrdlička, k tomu další 3 kusy a cestou se připojil 

říčaňák Tomáš Jech. Díky zimní teplotě vzduchu se začátek jede opatrněji, také chybějí rakeťáci, kaţdý se 

pomalu zahřívá. Sluníčko občas vykoukne a zahřeje ty nedočkavé cyklistické duše. Přední duši bohuţel proráţí 

před Strašínem Milan, za Struhařovem balíček soucitně čeká na mé shození řetězu, hold to ještě nemám 

v rukách, ten velký převodník no ... díky za počkání . Ondřejovský magnet potupně většina shazuje na malou, 

ten mrazivý vzduch do plic, přece jenom není to pravé ořechové. Za Ondřejovem čůrací pauza, čekáme na 

Icemana, ten však nepřijíţdí ... Pak uţ se jen nechat pohoupat Střímělicemi a spadnout do Skalice, kecám 

s Tomášem o jeho výletech na kolečkových běţkách, jak tu na podzim trénoval ... Tomáš navrhuje Dojetřice, jiţ 

se trochu oteplilo, Léňa na špici sice trochu brblá, ale pak jiţ udává tempo v tomto kopci, snaţím se ho drţet co 

to jde, furt si říkám dýchej nosem, ať to nejde rovnou do plic , ale pak vnímám jen zadní gumu Léni  a jednoho 

skvěle jedoucího Spešlmana  Vyladěný Tomáš si úplně pochrochtává, jak se mu to líbí … nahoře se jen vytáčí 

nohy a čeká se na dojíţdějící borce, proti nám se zjevuje Iceman, ale chce si asi uţít sjezd do Sázavy, tak se 

k nám nepřipojuje. Sjíţdíme Vodslivy, abychom si dali prémii o puding nad Chocerady. Ceduli Ondřejov mě 

nechá Léňa dobít jako prvního, ale ondřejovské kostky uţ jsou v plné reţii dua Tomáš + Léňa. Hůůů nemáme 

nárok, jejich uhlíkové speciály jen ţehlí ty rozeklané kočičí hlavy. U pumpy zase počkáme, abychom si všichni 

společně uţili přiblíţení ke svým domovům. Hezké to bylo, hezké, první rychlejší posázavská 100večka za námi, 

těším se na úterý, podle rosničkářů se chystá jarní paráda a měl by snad i dorazit primář kolodějského sanatoria 

Fanda Vokyn! Já mam sraz s Dreamerem a dorazíme na 16h. k Shellce a na 16,30h. ke kostelíku. 

 

Kolíkáč, 2011-03-31 09:27:10    

Uţ v tom zase lítáme, nakaţení nevyléčitelným kolodějským virem se znovu sešli po změně času v úterý 

u kostelíka. Honza Janura, Tomáš Jech, Fanda Vokyn, Malej Xym, Marhi, Divá Bára, Kajman, Jonatán, Ala 

a další ... z oranţistů Dreamer a Kolíkáč. Za parádního počasí tedy vyráţíme asi ve 13 lidech na Strašín, jen si 

ševelíme a je vidět na všech nadrţenost na první magnety. Většina borců a borkyň je jiţ opálena od moře, brdek 

na Ondřejov uţ se letí na velkou, gumuji se vedle nabušeného Turka Dreamera, ale na duo Ala (KOVO)+Jonatán 

(Hisport) nemáme. Holt první intenzity jsou bolestivé, ale opojné po tom zimním šmrdlání nohama . Houpačka 

před Střímělicemi, kde se projevují místo znalci a hlavně Honza Janura, který je vyletněn s neskutečně 

vyladěným pohonem . Uff, svěšuji nohy těsně pod horizontem, vychutnáváme sjezd do Skalice a po kostkách 

přeţeneme svoje koně k Marjáně. Skvěle jede i dámské duo, pod Vlkančicemi shazuje řetěz Dreamer, ale po 

čůrací pauze je znovu u nás ... Návrat domů se nese ve střídavém tempu, před Mukařovem rozjíţdí vyšvihaný 

Ala špic, ţe se trhneme, rychlodráha ze Strašína je uţ ale zase v kompaktním sloţení ... První letošní úterní 

Koloděje nic neztratili ze svých tradic, jen moţná jsou zbytečně výkonnostně démonizované, určitě by se svezlo 

hodně Šlapek, vţdyť průměr nepřesáhl 30km/h. Další dávka léčebných preperátů přímo do ţil pod dohledem 

primáře Vokyna se rozdává dnes od 16,30   

 

Léňa, 2011-03-31 19:33:06    

Kdo dnes nepřijel, přišel o rychlodráhu na Český Brod, díky větru jsme stále atakovali 50km/h a v jednom úseku 

jsme to s Pebem roztočili i na 60km/h a z balíku se začaly ozývat eufórické výkřiky  . Kopec byl jen jeden, vítr 

proti naštěstí jen 30km, prostě to byly bezkopcovité Koloděje, jediné co mi dělalo stres bylo abychom nezatměli. 

Ještě, ţe se svištělo, tak stovečka se stihla za světla a těsně po sedmé jsem byl doma. Krásné vytočení nohou    

 



PeBe, 2011-03-31 21:39:28    

já teda přijel domu pěkně zhuntovanej, můj průměr vylezl na 31.5km/h, asi díky té časovce domů. Taky jsem 

přijel pěkně naštvanej, kdyţ říkám od začátku, ţe bych potřeboval být v 19hod doma a odpověď byla pokaţdé 

"pojeď, to stihnem" a v 18hod jsme byli někde za Kostelcem, tak jsem to napálil domu. Ke konci uţ lehce křeče, 

ale dojel jsem to....samozřejmě pozdě  a Léňa je v pekelný fazóně, klobouk dolů    

 

Kolíkáč, 2011-04-01 13:53:43    

Ve čtvrtek v komornějším sloţení, ale o zábavu nebyla nouze . Role traséra se dnes ujal Honza Janura, špici 

ovládlo převším duo Léňa+PeBe, kteří si párkrát vyslouţili peprná slova ohledně tempa, ale co měli chudáci 

dělat, kdyţ nám tak skvěle foukalo do zad, to by byl hřích jít pod "pade" . Chvílemi se jen řvalo "dííííryyyy", 

chvílemi se zase pádilo po bezchybném povrchu ... kdyţ jsme to začali stáčet na Prahu, začal hezký bočáček, ale 

byl to koncert cyklistických duší, ta jízda galuska na galusku, schovaní jak včely v roji, aby si opravdu dávali jen 

Ti na špici, to byla paráda. A pak přišlo Království a za chvíli Kouřim se svým Molitorovem a hup nahoru na 

Bulánku. Kaţdý chce ukázat, jak na tom je a tak se jede sviţně, i Fanda Vokyn se svými 600 kilometry bojovně 

visí asi do půlky kopce, nahoře vydýchání a sjetí se do kupy. PeBe trochu ve stresu se odpoutává a míří si to sám 

proti větru na Prahu ... ty brďo to mi hlava nebere. Závěr byl okořeněn hláškou Fandy, který kdyţ uviděl ceduli 

Říčany, tak prohlásil "jsem v pr*eli"  a odplíţil se domů. Rychlodráha tedy uţ jen v 5 lidech, vítr zdá se trochu 

ustal a tak domů to není tak pekelné, jak jsem čekal. No on to celé odtáhl vyklusávající Léňa, tak moţná na špici 

trochu více funělo  (Léňo jestli jsi jen vytáčel nohy, tak to nechci vidět aţ pojedeš naplno!) Ztěţka sesedám 

z kola, směje se na mě přesná 100včka za 3:15h., safra dnes to nějak bolelo...  

 

Kolíkáč, 2011-04-06 09:23:50    

Koloděje ţijou, včerou si našlo cestu ke kostelu kolem 14 kousků, mezi nimi třeba i Michal Štěbeták na nové 

raketě, Marhi na zimáku, Ala odřený z Pičína, říčaňáci Fanda, Tomáš a Jonatán, Kajman, Malej Xym, Martin 

Matula na MTB, Turek Beeda a další Fanda nejdříve vymyslel trasu s Habrem na začátku, ale kdyţ se nám tak 

hezky fičelo, tak se trasa mírně pozměnila a Habr zůstal jako závěrečný bonbónek. Vlkančice se vyhouply hezky 

tempově, a kdyţ v údolí pod Habrem hlásil Kajman průměr kolem 34km/h. nebylo se čemu divit, vţdyť se jelo 

hodně po rovině a navíc na špici se docela makalo, a kdyţ někdo neměl moc sil, tak se moc vepředu nezdrţoval 

a mazal zase dozadu (typickým příkladem jsem byl já a Vokyn) . A pak přišel Habr, tam jsem si řekl, ţe netřeba 

se zašívat a je potřeba uţ roztáhnout všechny chuťové pohárky před blíţícím se PRSem. Martin Matula za to 

vzal, za něj se zavěsila jeho druţina Kajman s Jonatánem, KOVOák Ala a nezlomný Tomáš Jech. Já se zakousl 

do Tomáše a gumuji se jak zlínská Barumka. Jedeme setrvalé tempo, bohuţel v půlce kopce na jednom hupu se 

na špic dostane Ala a nastoupí, na coţ jiţ s Tomášem nemáme nárok reagovat a jsme odpojeni. Po chvíli stejně 

Ala odpadá od nabušeného HISport tria a za chvíli si ho sjíţdíme, bohuţel trojice vepředu nesvěšuje nohy 

a rozestup je stále stejný. První rychlý Habr v sezóně nezklamal, nádherný kopec, pěkně jsem se roztáhl . 

Domrskáme to do svých příbytků rychlodráhou přes Strašín, jo dnes mě údy docela bolí a přitom ani ta 100večka 

o fous nepadla. trasa a profil PS Jirko, těšíme se na Tebe moc, můţeme Ti případně vystavit i neschopenku do 

práce, razítko beru   

 

Kolíkáč, 2011-04-07 22:24:02    

Dobří holubi se vracejí aneb čtvrteční větrný švih na Komorní Hrádek, Senohraby a přes Mnichovice domů. 

V zastávce Malina s Kubajzem, hned mi srdíčko poskočilo radostí, gumovat se za oranţovým zadkem není lepší 

potěchy na světě  Cestou se připojil i Líba Janoušek, Klímíč zatím jen vše kontroloval z motorky, asi se taky 

časem přijede ukázat. Chudák Marhi byl odpojen díky duu Kubajz-Malina, kteří si nebraly servítky. Struhařov se 

jel konečně taky jednou přes 30km/h., coţ Fanda komentoval peprným komentářem, Ondřejov na velkou a pak 

se jiţ proletět do Chocerad a Komorňas hezky v háčku, tempově, za Líbou. Musím vyzdvihnout Fandu Vokyna, 

letos je pro mě hvězdou Koloděj on, s minimem km (prej ještě nemá ani litr) se statečně pere s hltači kilometrů, 

kteří se prohánějí okolo něj. Ale svou zkušeností a vyzrálostí vţdy jede, tam kde má, tam, kde to nejméně bolí ... 

je to velká škola ho pozorovat ... Přes Přestavlky jiţ v protivětru padáme do Čerčan, Malina mi ukazuje rodiště 

Kuřete (krásná orange bytovka) a za přejezdem, kde Johny před pár lety tahal kapesník tak mohutně aţ si ustlal 

na asfaltu, dnes spravujeme přesmyk Jonatána. Malina naštěstí vozí vercajk a zkušený mechanik Fanouš to dává 

do kupy. A uţ to šněrujeme na Pyšely, které zkrásněly, úplné Západní Německo . Před Mnichovicemi vymetu na 

silnici hranu jámy, aţ cvaknu duši, ale zase zaúřaduje říčanský mechanik a Beedova skvělá pumpa a můţeme 



pokračovat na Světice. Ten magnet bolí, vítr bere hodně sil, i 1-2 kapky spadnou z nebe ... jo jo dnes přišla, 

kolodějská můza se na nás zase vyřádila  Beeda dokonce říkal, ţe ten wattový průměr kolem 275 je docela 

dobrý, ale já těm číslům moc nerozumím  Po ránu jsme ještě s Icem trochu vytočily noţky, tak mě těch dnešních 

166km docela zmrtvilo a potvrdilo, ţe do PRSu na to nevlezu!   

 

PeBe, 2011-04-13 08:35:46    

Kdo včera nepřijel, tak prohloupil, tedy všichni kromě Kajmana. Do Kolodějí jsem dorazil na čas, nikde nikdo, 

akorát se kolem zastavky proháněl pán na kole Bottechia a ladil řazení. Ale neměl se k nějaké jízdě, tak jsem v 

půl a pět minut vyrazil sám, ţe se podívám jestli třeba Kajman není někde u Strašína. Za Sibřinou potkávám 

Fandu, ale jede dál do Kolodějí. V Křenicích uţ Vlastík, tak se domlouváme ţe pojedem na Strašín a počkáme 

jestli někdo ještě nedojede. Po chvíli čekání a mrznutí v tom větru zkoušíme volat Fandovi, ale nic, tak se 

svezem aspoň spolu kousek. Vyjeli jsme si na Tehov, dolu ke hřbitovu a doleva zahřát se v kopečku na 

Klokočnou. Tam se s Kajmánkem pěkně potíme, proti větru to moc nejede. (pozn.pro Kajmana, šéfkuchař 

u Koně se jmenuje Sapík). Potom uţ na Mukařov, Babice a rozloučit se a domu. To byl nejhorší úsek, pořád 

proti větru. A ţe včera foukalo hodně. Ale bylo to fajn, pokecali jsme s Vlastíkem a těším(e) se zase za týden. 

 

Kolíkáč, 2011-04-15 14:19:30    

Od neděle s kopytama nahoru a povalovat se na kanapi, prostě vyzkoušet metodu "vyleţet formu", ale čtvrteční 

záblesky slunce mě přece jenom ţenou ke kostelu. A hele Vokyn, Honza Janura, Authorák Pavel, i Ala se na 

chvíli připojí. Slunce v dáli na západě, my pod šedivými mraky a v pekelném vichru to šněrujeme co nejblíţe 

domovům, ten provoz okolo Prahy a jámy jsou fakt adrenalinová záleţitost a navíc kdyţ se hecujeme, kdo vydrţí 

Petříkov točit na velkou . Do Jílového uţ je to poklidnější a romantičtější, v Chotouni dokonce ještě sníh na 

sjezdovce. Fanda trochu trpí, naopak Honza si to uţívá a udrţuje tempo. No bylo to trochu z povinnosti, ale mezi 

fajn lidma to rychle uteklo. Díky, uţ se těším na domácí půdu na sobotním Sázaváku!  

 

Léňa, 2011-04-19 21:41:58    

Dvacet nás nakonec nebylo, ale to bylo dobře. Přijel se na nás podívat turecký šumavan Dreamer, duo z KPO 

Ruda, Marhi, nevyškrtaný Malina, triatlet Jonáš a hlavní trasér říčanský Fanda. Aţ na Malinovi intervaly se jelo 

krásně, poklidně, ţe i cyklista s baťohem stačil, trasa byla krásná (snad jí Kolík vykreslí), plná výhledů, 

vyblitých zajíců se po silnici moc neválelo, byla by to prostě idylka, KDYBY se ukazovaly díry!!!!§§  Při cestě 

domů, všem známá díra na říčanské magistrále před Mukařovem znamenala definitivní stop pro Malinu, který 

prostě neměl náhradní duši na své vysoké ráfky, mě průjezd touto dírou stál dvě duše (třetí dluţím Kolíkovi a 

ještě záplatu Dreamrovi), prostě první letošní defekt a plášť na odpis. Jo, dámy a pánové, díry se ukazují a 

zejména kdyţ se jede v lajně pěkně nad 40km/h...... 

 

Malina, 2011-04-20 08:08:15    

Za blbost a lenost se platí. Po Sázaváku jsem si nedal do brašničky tu správnou duši, a procvaklá duše na dvou 

místech se starými záplatami zalepit svině nešla a nešla. Díky Jonasovi, ţe mě hodil domů. Má u mě mnohodík, 

včerejší výplatu a několik špic do kopce. Jinak Koloděje super, celkem to i jelo, nohy bolí, letos prvně bez 

návléků. Léňa s televizí na zádech, baviči Kolík s Fandou, Ruda z KPO, který valil na Mukařov, tak rychle, ţe 

nestíhal ukazovat díry.  A další borci - Jonas a Dreamer. Byla to pecka, díky pánové! Zvláštní dík Orlíkovi, ţe 

nepřijel a nezdrţoval, ty jeho plky na webu bohatě stačí.   

 

Kolíkáč, 2011-04-20 09:44:42    

Kolodějské "El klasico", tak by se dal charakterizovat úterní výlet do přenádherné jarní přírody. Urval jsem pro 

sebe kousek času, a tak vyráţím o trochu dříve si srovnat dojmy a pojmy ze sobotního Sázaváku, který se mi 

moc nevyvedl. To sluníčko dělá divy, rozkvetlé aleje, zelenající se louky, ţluté pampelišky, prostě nejkrásnější 

cyklistické období je tu, to si přeci nemá cenu otrávit jarní náladu nějakou výsledkovou listinou . A Klokočná 

bolí, já se na samotku neumím vůbec zmáčknout, ale to je kopec, který za to stojí si dát trochu do těla. Vznáším 

se na rádoby vrchařské vlně a vybavují se mi všechny ty jarní velké bitvy, ať uţ to je ŠOS, Mamut či Doksy … 

V Říčanech vyzvedávám hlavního impresária Vokyna, jak kdyby nám bylo 12 let a mi na sebe hvízdli, ţe 

jedeme na kolo … a u kostela uţ pěkně na trávě rozloţené orange trio Malina, Léňa a Dreamer, no co více si přát 

… Malina tomu dnes dává pořádnou šťávu, Vokyn hlásí, ţe si mohl to startovní číslo nechat na zádech, chvílemi 



to docela bolí. Ale nechte v tom Jirku samotného, kaţdý se snaţí uviset toho rakeťáka, Léňovi to nedělá ţádný 

problém, jak ten je vytuněnej … Jonatána trochu bolí nohy, Dreamer s Rudou si jen nadšeně pobrukují, ono v 

údolí na Talmberk, to prostě nejde jinak …Z Úţic nás navíc ještě začne tlačit vítr na Prahu, a kdyţ k tomu znovu 

Jirka Malinovskij roztočí ty svoje vysoký ráfky… no co vám budu povídat, to se musí zaţít. V Nučicích chytáme 

s Fandou defekty nohou, ale kluci čekají na hlavní, díky, a tak letím splečně dál. Před Říčany bohuţel zrada v 

podobě děr a defektů u Léni a Maliny   

 

Jestřáb, 2011-04-25 17:54:33    

Včera jsem se po dlouhe době odváţil vyrazit s nedělním kolodějským balíčkem. Ideální cyklistické počasí se 

svěţím větříček a slunečným počasím přivábilo přes 30 kousků na splašených obručích. Věhlasná jména 

matadorů i juniorů z východní části Prahy jsem si zase osvěţil. Michal (trasér) a jeho parta v bíločervených 

dresech Kbel převaţovali a trdili muziku. Kromě mě se přidalo i několik dalších věhlasných borců, přijel i 

Svobodin v zeleném jako drţitel spurterského trička, a jeho parta z HISsportteamu. Včetně bývalé miss 

oranţových šlapek Ráďou. Trasa Štiřín-Týnec-Benešov-Soběhrdy-Kozmice-Ostředek byla základem, ale uţ v 

kopci na Soběhrdy se pole nadělilo na několik skupin. Poté, co jsem špatně odhadl budoucí vývoj závodu a 

vystoupil si záměrně s tepy okolo 165 tf ze Soběhrdského kopce s tím, ţe se skupiny sjedou, tak jsem se šeredně 

zmýlil. První rychlejší asi 15 členná grupa odjela, s ní i Ráďa s přídavným motorkem Martinem (měl jsem tam 

hodil lano a byl bych tam) směr Vodslivy a dolů do Chocerad a na Ondřejov. Druhý balík s matadory ale nikde, 

zůstale jsem chvili osamocen, později s 2ma spolubojovníky jsme to natáhli na Sázavu, jiţ nebylo koho sjíţdět či 

na koho čekat, všichni v trapu, a tak jsme pokračovali ve 3 vytrvalostním tempem na Skalici, Sázavákem nahoru 

aţ do Jevan. Odbočkou na Habr uţ jsme si jen vyachutnali nádherné cyklistické jaro, krásná silnička táhnoucí se 

lesem byla oázou a dostatečnou záplatou za naší skorosamotku ze Soběhrd. V Kolodějích uţ se v konírně dávno 

dojídal včerejší pařbový gulášek, ani pivko uţ nebylo, protoţe ho včera při akci vypili. Měl jsem ţízeň jak jak 

velbloud a tak jsem skočil na kolo a doma vyţahl asi 2litry vody na ex! Byla to oáza na duši, nohy bolí a 

cyklistická duše je zase spokojená a plná záţitků. Díky chlapci, jeli jste parádně a skláním se k zemi s velkou 

pokorou. A kdo pomlouvá nedělní kolodějswký balík, tak si nevidí na špičku nosu!    

 

Bigmig, 2011-04-28 22:54:45    

Nádhera to byla dnes, zase po roce. Dobře, kolo mi můţou vzít. Závody mi můţou vzít. Koloděje? Ty se můţou, 

zatopit, zasypat, ale nikdo mi je nemůţe vzít. . Čas 16:30 u kostela, řídím si hodinky podle odbíjení zvonu. 

Podkolení šlacha se stále lepší a lepší, ani na fotbal nemusím, ani ţádné nečekané povinnosti se nechystají . 

Paradoxně jediná nečekaná proměnná je počasí. Uţ od oběda se hnaly bouřky kolem posázaví. Osobně jsem 

vůbec nevěřil, ţe je moţné dnes nezmoknout, natoţ jet po suchých silnicích . Nabalil jsem se tedy do deště, 

nasadil návleky a vytáhl "Cesťáka" Authora (lepší zimák pro cesty do práce ). Vzít si do Kolodějí jiné kolo neţ 

carbona je totiţ holé šílenství , protoţe nestíhat se nechá i na nejlepším kole . Tahat jakékoli další závaţí je 

zbytečné , znemoţnit se můţeš i bez něj . Tak nějak jsem si říkal, ţe stejně asi nikdo nepřijede, protoţe déšť 

dokáţe odradit ledaskdekoho . Tedy kromě Kolíkáče, ten mi říkal, ţe musí za kaţdého počasí . Snad i v tom jsem 

se podvědomě nechal ukecat a vyrazil ke kostelu. Tam uţ čekala obvyklá sestava. Namátkou Tomáš Jech, Franta 

z Říčan, Pebe a samozţejmě Kolíkáč. Neprší, suchá silnice, jen trochu fouká, takţe startovní výstřel. Kdyţ se 

ještě připojil očekávaný Kajman a nečekaně i David Klíma, začal jsem tuhnout, protoţe se očekávala kaše . 

Takţe naše desítka se valila na Stupice - Křenice - Strašín - Babice - Mukařov. To byl také můj cíl, protoţe za 

těchto okolností jsem jen stěţí mohl pomýšlet na prodlouţenou polku. Koukal jsem koukat, abych brzy neukázal 

všem pápá. Naštěstí se jela celkem přijatelná kašička , která byla ovšem na mě i tak dost drsná. Tepová ručička 

celkem logicky vystřelila do závratných výšin a jen občas se snesla někam k aerobnímu prahu. To jsem celkem 

čekal, protoţe bez jediného závodu letos zatím spíše nabírám vytrvalost . Drţím se zuby nehty a i kdyţ si 

nemohu dovolit moc mluvit, občas s Frantou prohodíme i pár slov . Většinou se ale díky kyslíkovému deficitu 

nezmůţu na slovíčko . Zvýšeným úsilím jsem přeţil v balíčku Mukařov a dále valíme na Ţernovku - Vyţlovku a 

Kostelec nČl. Trošku se mi podařilo zvládnout počáteční lavinu a vydechnout si. Jedeme na Nučice - Výţerky - 

Benátky. Tam uţ ve stoupání jsou moje minuty sečteny . Odpojuji se před Nechybou (moje obvyklé 

disconnected place) . Vydrţel jsem krásných aţ neočekávaných 75min a skoro 50km. Srovnávám tepy, zastavuji 

začínající hlaďák tatrankou a sjíţdím do Sázavy. Teď je důleţité udrţet morálku a dojet to rozumně domů. 

Sázava - Stříbrná Skalice - Jevany - Mukařov - Strašín. Začíná se ochlazovat a protoţe uţ tak nevařím musím 

natáhnout alespoń rukávy. 19:30 Běchovice, byla to zase jednou paráda, jsem velmi spokojen ... 



 

Kolíkáč, 2011-04-29 16:10:34    

Po ne úplně vydařených závodech, po týdenním odpočinku, který jsem vůbec neplánoval, mi na čtvrtek můj 

osobní e-trenér MUDr. Chocholoušek naordinoval výplach dutiny lebeční, tzn. ráno pěkně zprovoznit zimáka a 

trestat se 70km s panem Icemanem, dát si s ním kostky Senohraby-Ondřejov a příjemně pokecat a snaţit se ho 

trochu nalomit zase k závodění. No a k večeru uţ vzít letňáka a gumovat se za Kajmanem v Posázaví. Bigmig uţ 

to pěkně popsal, Koloděje nám prostě nikdo nesmí vzít , vidět zase toho vousatýho barda na kole to byl záţitek. I 

kdyţ letos bez intenzit, tak se statečně pral s ostrými hochy, zejména PeBe a Kajman, kdyţ se dostali na špici, 

tak nikoho nešetřili. Bělokozly, cyklistický ráj to na pohled, tam jsme ještě letos nebyli, to byl dnešní cíl. 

Začátek na rozjetí, takţe aţ před Nechybou se nasazují pomyslná čísla na záda a jede se ve stylu nedáš - 

dostaneš. Sjezd do Sázavy a očekáváné, někým proklínané, stoupání k bílým kozlům je tu. Jede si mi dobře a i 

hlava se nějak přepnula a zkouší si vzpomenout na program: "kousni a nepusť". David Klíma na dostřel, Kajman 

hákuje Martina Matulu a za touto dvojící, jak lovečtí psi já s PeBem. Dostatečná motivace tu zůstat s nimi, i 

kdyţ nohy pálí a vzduch řídne . Martin nám odskakuje za Davidem, kopec je to nekonečný, Kajman si vystupuje 

a s PeBem si ještě dávám do těla. A hele David taky zvolnil, dokonce nám umoţnil zaţít pocit jít na chvíli před 

něj, ale jak uvidí horizont kopce, shodí vzadu o pár zoubků níţe, zvedne se ze sedla a zmizí jak pára nad hrncem. 

Ale to uţ si uţíváme s PeBem jeho premiérové zdolání Bělokozel, a to ještě jel se zátěţí, uţ dole chtěl čůrat  

Nahoře se čeká a společně se pokračuje na Ostředek a sjezdem do Chocerad, tady nikoho nenechají na 

pochybách, kdo vládne sjezdům, říčanští patrioti Vokyn a Tomáš Jech. A Ondřejov, uţ si moc nevěřím, ale chuť 

stále je a tak to ještě zkusíme. Tomáš tu zná kaţdý kamínek, Kajman se taky nechce zahanbit a Martin vše 

sleduje s tradičním mírným odstupem na větru. Kostky na Ondřejově jsou nakonec pozlaceny pro Tomáše, je to 

neskutečný, co ve svém věku dokáţe předvést, přilbu dolů! U pumpy se zase sjedeme a přes rychlodráhu ze 

Strašína nám ještě předvede Michal Štěbeták, ţe i přes 60km/h. se dá krásně ušlapat . Jo tak dnes to stálo za to, 

to si zaslouţí i první letošní tiskovku v Královicích.  

 

Kolíkáč, 2011-05-06 16:26:59    

Po ledových dnech ve čtvrtek konečně zase vykouklo slunce a nahnalo pár pacientů ke kostelu. Převahu měl 

HISport v nových úborech, ale ani Šlapky nezůstaly pozadu, Léňa s Bigmigem dorazili, celkem okolo 10 

kousků. Kvůli sobotní Kouřimské 50 se pelášilo do Brodu, bohuţel silnice sama-jama a pěkné vlny na asfaltu, no 

párkrát se pěkně klelo. Přes centrum Brodu jsme se vymotali směrem Kouřim, Bigmig spolehlivě visel a na své 

staré hajtře si uţíval vyšších tepů, Fanda zase básnil o nějakém večerním koncertě váţné hudby . V Kouřimi 

jsme to prdli rovnou přes náměstí, kde se nám do celého těla vlévala historie v podobě šíleně rozeklaných 

kočičích hlav, tam jestli bude v sobotu cíl, no to potěš. Najelo se na kutnohorskou a první váţnější brd do Olešky 

se jel trochu ostřeji, aby se Svobodin prý trochu rozdýchal. A pak uţ lajna okolo pily na Vyţlovku a do 

Mukařova, před Strašínem nás ještě začalo olizovat nějaké vozidlo, div ţe jsme neskončili v příkopu, a to jsme 

jeli krásně vpravo .Nakonec necelá 100večka, sice slunce svítilo, ale dlouhé hadry a prsťáky se snesly, snad uţ 

přivane jiţní vítr trochu tepla . 

 

Léňa, 2011-05-06 18:44:29    

Čtvrteční Koloděje byly jak psal Kolíkáč zajímavé zcela novou trasou. Bohuţel jsem se musel za Kouřimí 

odpojit, prostě se plánují krátké distance coţ k blíţícímu Mamutu je škoda, pak přijít o ten stres aby člověk 

nezatměl to přeci nejde  . Protáhnul jsem si to na Sázavu, cestou samé hrbky, šlo potrénovat vyjíţdění vlnek na 

velkou, do toho protivítr zase potrénovat sílu, závěrečných 40km časovka se stresem z obavy zatmění, ještě k 

tomu nás Fanda zavedl do končin, které neznám a musím říct, ţe jsem jel dlouho na slepo a kdyţ jsem uviděl 

ceduli: Sázava 20km, byl jsem štěstím bez sebe. Tma mě jen lízla, dalo to skoro 150km a díky záverečné obavě z 

tmy, bohuţel také závodní průměr  Další protočení plánuji na neděli. 

 

Kolíkáč, 2011-05-11 09:26:22    

Mamut - první velké představení letošní 53x11 série před námi a já bojuji se zubařem a alergologem. Do háje, 

takhle jsem si přípravu nepředstavoval, o víkendu raději na kolo nesedám, nechci se dostat do stavu minulého 

září, kdy jsem měsíc bez kola laboroval se svými dutinami. Úterní Koloděje jsou tak testem, jestli se to vylepšilo 

a jestli se cyklistická nálada zvedne o pár stupínků výš. U kostela je mi trochu smutno, vedoucí úlohu v počtu 

účastníků přebírají pomalu, ale jistě, borci a borkyně z HISportu, z oranţistů jsme tam jen s Dreamerem. Ale 



nálada se zlepšuje v tom málem 20-ti hlavém balíku, navíc kdyţ si dnes ordinuji klid před sobotní bouří a snaţím 

se jet maximálně úsporně, abych se moc nezadýchal a nezatěţoval dutiny lebeční . Z Mnichovic se vyhoupneme 

na Struhařov, chvíli se počká na všechny a uţ se snášíme Habrem do jevanského údolí, no to je Vám krása, 

hlaďoučký asfalt vše umocňuje. Něţné pohlaví jede rovnou do Skalice, muţská část si šoupne ještě Střímělice, 

abychom pak zase společně drtili vlkančické údolí. Je to tady prostě Šumava, zelená příroda vůkol a slabounký 

větřík si pohrává u některých jedinců s chloupky na nohou , dnes se totiţ jede uţ hezky nalehko! Po kutnohorské 

to dodrtíme do Kralovic, kde usedám k lahodnému moku s Tomášem a Alešem a hodnotíme dnešní kvalitní 

vyšvihání. Safra, nechci to zakřiknout, ale vypadá to, ţe bych mohl v sobotu taky stát na výstavišti v Přerově. 

 

Bigmig, 2011-05-12 20:45:52    

Miluji Koloděje, Forma roste, závody nám ruší , je čtvrtek, tak je třeba zkontrolovat Koloděje. Celý týden se jiţ 

těším a dnešní nejisté počasí na tom nemůţe nic změnit . Vyráţím ke kostelu za hustě zamračenou oblohou a 

doufám v plnou čekárnu . Jedna z největších návštěv v historii je překvapivá. Zastávka autobusů praská ve 

švech. Marhi, a tři prázdné lavičky . Marhi poutavě kňourá jak mu to letos nejezdí , ale to je stále stejná písnička, 

takţe nic nového . Je za minutu bimbam a přijíţdí ještě Bééda. Mezitím začíná krápat. Jedeme tedy ve třech. 

Krápání naštěstí ustává . Marhi za to bere, ve stoupání na nás táhne 32km/h, takţe je mi jasné, ţe je úplně z 

formy . Mezitím se k nám připojil další člen v bílém dresu Hitsportu a jedeme ve čtyřech. Za Křenicema to hned 

zase přebírá Marhi a já uţ nestíhám zírat . O to víc zírám kdyţ pak v Březí odbočuje na Nedvězí a loučí se s 

námi slovy - "Jedu nejkratší cestou domů". Takţe zase jedem ve třech . Mezitím začíná zase krápat . Jedeme 

klasiku přes Babice a při vjezdu do lesa před Mukařovem je uţ mokrá silnice a déšť zesiluje . Je rozhodnuto. 

Otáčíme zpět na Říčany . Jsou to moje nejkratší Koloděje v ţivotě . Zase to otáčím na Strašín a po stejné cestě 

jedu zpět. Od Strašína ale neprší a brzy je i suchá silnice . Byla to nádherná trasa . Chtěl bych touto cestou 

vyzvat Lidové vrstvy aby se častěji zúčastńovali Kolodějí, protoţe kdyţ vyjde počasí jako dnes, tak nejen ţe 

dojedete v pohodě v balíku do cíle, ale i si můţete určovat tempo a uţívat si jízdy v balíku . Takţe jen do toho. Je 

to na vás... P. S. Kdyţ píšu tyto řádky, tak mi svítí slunce do klávesnice a za mnou se suší svršky. No není to 

nádhera . 

 

Kolíkáč, 2011-05-18 09:27:57    

Kolem 20-ti kousků přilákalo teplejší počasí ke kostelíku a na pořadu dne byly roviny. A tak jsem si 

zavzpomínal na zimní objemy a uţíval si toho rozdílu, kdyţ se letí v krátkym na jednicích. Trochu zlobil vítr 

nazpět a kdyţ jsme se s Dreamerem odpojili, najednou mi vypli proud a já se plouţil domů. Jo, Mamut nebyl 

zadarmo, pěkně mě pokosil   

 

Kolíkáč, 2011-05-20 14:25:43    

Po ranním švihu moc energie nebylo, ale nakonec jsem podlehl kolodějskému temnému vábení a u kostela se 

mohl přivítat s další Šlapkou, která měla křest před sebou, a to Fáfi  Jinak standartní sestava kolem 15 kusů, 

skvělé počasí a nálada, o tempo se starající hlavně Beeda a Ala, já se zataţenou ruční brzdou si uţíval ocásku s 

panem řídícím Fandou. Přijel taky Jean, vypadá to, ţe bude čtvrtky pravidelně jezdit, to by bylo skvělé, na 

kopcích byl vţdy mezi prvními a tvrdil muziku. Vše nakonec zakončeno tiskovkou v Královicích, to PITO ze 

sedmého schodu a pokec s Fandou, Tomášem a Beedou, ten prostě dovršil krásný letní den. Neváhejte a přijeďte, 

proţíváme teď nej cyklo období, jak známo, po Doksech je uţ jen Král a zase budeme ladit zástěrky v Polabí   

 

Léňa, 2011-05-24 20:27:55    

Dnešní megabalík letěl krásným oranţovým směrem. Kdybych nezaplnil paměť určitě by fotek bylo víc. Defektil 

jsem opět na své "oblíbené" díře před Mukařovem, takţe posledních 20km proti větru na samotku, moc to 

vytočení nohou nebylo.....Pebe: děkuji za zapůjčení montpák, jinak bych ještě někde bloudil. p.s. - Vše nejlepší k 

tvým narozeninám!  Dnes díky Doksům bez kopců, průměr cca 34 byl snesitelný 

 

Kolíkáč, 2011-05-25 09:40:27    

Návrat starých časů, vybraná společnost, málem 30 kousků a k tomu pod delší době Vyhup a Romča Chládek. 

Trasa vytyčena do těch nejhezčích zákoutí Posázáví, o tempo se především staral Ala, Jonáš, Beeda, PeBe nebo 

Kajman, údolím na Talmberk uţ se jelo tradiční nedáš dostaneš a nahoře ještě Ala začal nastupovat, matadoři 

Tomáš Jech a Honza Janura profesorsky vše kontrolovali, je to poţitek je pozorovat. Vyhup si uţíval plnými 



doušky prý červená čísla, ale kdo mu má věřit, kdyţ se ani nezadýchal . To chudák Fanda si zase vybral smůlu v 

podobě ztráty bidonu a kopce se mu letos nějak zajídají. Léňa klubovým foťákem vše pečlivě zaznamenával a 

ještě stačil jezdit pěkné špice. Škoda problémů bratrského dua Bonzo-Hulis, určitě dorazte příště, Koloděje 

navazují na své nejlepší roky   

 

Vyhup, 2011-05-25 15:05:08    

tedy i pár postřehů ode mne, cca 2 měsíce jezdícího telete: Jako bych snad Koloděje neznal, nebo co...., čuměl 

jsem při příjezdu ke kostelu na to pestrobarevné shromáţdění jak tele na nová vrata. Ani všichni věřící onen plac 

u kostela nedají v takovém mnoţství. Hned mě Léňa blejskne foto, asi jako jakousi raritu. Hned se basama s 

fousama na mě zubí energetik Bigmig a uţ to nekompromisně pelášíme durch příměstskou nahuštěnou dopravu, 

plnou neurotiků. I tepovka mi od toho okamţiku poněkud znervózněla a jediná klika, ţe čísla jsou na displeji, být 

to ručičky, tak z nich mám spirály. Vůbec bylo štěstí, ţe jsem to celé 3hodinky společně s ostatními zvládl. Z 

povedených Léňových fotek mne zaujala ta, kdy se vezu vedle Kolíkáče. Ty moje pápěrky dobře hyzdí dokonalý 

obraz ředitelových lejtek, jakoby měl kaţdým dnem doplňovat učebnice anatomie o fotoilustrace svalstvu 

člověka. Však ne nadarmo jel ve dvojičce s Beedou. Moc pěkný prdy to byly, oddych se nekonal ani po 

vystřidání, kdyţ řada přišla na neutahatalného Léňu s eskamotérem Álou, hrdinně jezdíc bez přilby. V hukotu 

plášťů stihnu jen postřehnout ze zadních pozic nekonečný, všudypřítomný Kolíkáčův hřmotný chichot.Tak snad 

zase někdy brzy v tom (Léňově) snesitelném tempíčku, no...... 

 

Quit, 2011-05-30 08:06:08    

Chtěl bych napsat "jsem zpátky", ale tak to není, čeká mě ještě hodně práce. Kaţdopádně jsem si dnes po roce 

opět konečně zase ochutnal ty slastné pocity opravdové cyklistiky. Po sérii několika víkendů, kdy se mi 

nepovedlo sladit čas a tělesný stav, jsem se letos poprvé ocitl v Kolodějích a s odzvoněním kostela jsem vyrazil 

na seniorský kolodějský švih. Účast byla i přes probíhající UAC poměrně hojná, ikdyţ pro mě známých tváří 

tam moc nebylo, poznal jseml především mistra Vyhupa, jehoţ projev na kole je jako kdyţ vaří šéfkuchař..., a 

pak taky Marhiho...Od startu se vyjelo pohodové tempo na rozdýchání, to mi moc pomohlo, ale jen co jsme 

přejeli hlavní a začali jsme mířit k Ondřejovu, uţ to začalo nabírat na kvalitě. Před Ondřejovem uţ jsem ale 

chrochtal blahem, kdyţ si balík svištěl 45 v hodině... Onřejov se přehoupl během chvíle, sjezd na Chocerady 

utekl jak voda a přišla první zkouška ohněm - Vodslivy. Dlouhý kopec, který uţ hodně bolel, ale dojel jsem 

někde ve 3 čtvrtinách a nahoře se naštěstí čekalo... Pak uţ přišel jen tuhý boj... Brdky a magnety na Divišov uţ 

se nečekají, takţe jsem musel několikrát docvakávat a často jsem si trochu připadal jako Roman vracející se k 

balíku svých hlavních soupeřů. Kaţdý návrat (byť byl samozřejmě moţný jen díky tomu, ţe balík lehce zvolnil) 

byl pro mě jako injekce adrenalinu, ale síly odcházely a bylo to čím dál těţší. Po divokém sjezdu do Šternberka 

jsem následující kopec vyšlapal bez ztráty, ale magnet u Otryb uţ byl nad mé síly. Doufal jsem ţe balík odbočí 

na Rataje a ve sjezdu se opět docvaknu, ale tak se nestalo, jelo se rovně na Uh. Janovice a tak uţ jsem se vrátit 

nedokázal. Po slasti tedy následovalo trochu peklo, dal jsem si na samotku dalších cca 60 km přes Janovice do 

Sázavy a Jevanským zpět do Říčan. Bolelo to velmi, aţ tak ţe jsem musel 2x odpočívat - podruhé jsem stavěl v 

Říčanech, kde jsem lupnul česnečku a pivo... S jejich pomocí jsem zváldnul svých prvních letošních 5 hodin v 

sedle a ujel 137km... Následovalo lehké kóma po příchodu domů, ale teď uţ cítím jen nohy a spokojenost, ţe 

jsem aspoň na cestě zpátky.... 

 

Vyhup, 2011-05-31 11:54:39    

tak tak, a proto ţe to je právě za humny, o to rychlejc dneska všicí pojedou, aby stihli domů dofunět za 

sucha.Jinak Pavlík Qitů do balíku, jako byl příkladně nedělní, patří kaţdým coulem. Můţe se tam motat deset či 

více kbelských triček a podobně, ale nikdo nedokáţe drţet barvu praporu tak vysoko a zřetelně, jako Pavel tu 

oranţovou. Škoda, ţe měl jen smolný los na výběr prvních letošních Koloděj. Klíma, Ploch a jiní udávali od 

Divišova dost nekompromisní tempo, čímţ nedělní seniorské výletování vzalo za své. Kdybys Pavle jel před 

týdnem, trasa byla rovinatější, s niţším průměrem i menším objemem. Pech,no.... A pak ten vítr proti od 

Uhl.Janovic a sám..... jen pomyslím a tuhnou mi stehna. 

 

Kolíkáč, 2011-06-01 12:25:10    

I přes hrozivě vypadající meteorologické předpovědní modely se u kostela sešlo ke 20-ti pacientům. Velitelem 

trasy se stal Honza Janura a tak se jelo spíše do rovin na Český Brod, i kdyţ pár magnetů tam bylo. Pokecal jsem 



si ve dvojičce nejříve s Marhim, s Arnym a pak s Michalem Štěbetákem, který do mě vtloukal recept na úspěšné 

Doksy 2012  a stále dokazoval jaký tah má na rovinách, je to tempař k pohledání. Magnet z Brodu jsem zase měl 

tu čest funět vedle sfingy Vyhupa, špici táhl vyhublý Líba Janoušek, a tak nebylo divu, ţe jsme odpojili Fandu, 

který s Arnym zvolili kochací tempo rovnou na Habr. To my se řítili po kostkách "peklovákem" u Kostelce 

směrem dolů, to byl děs ta silnice a pak ostrá pravá na Svatbín. V plánu jsme taky měli Habr, ale zlověstný mrak 

usazený nad Posázavím rozdělil grupu na půlku, jedna část uţ to švihala domů, Ti co chtěli zmoknout za 

Janďourem, který nás hnal málem aţ ke Kouřimi. Přes super povrch jsme se přenesli přes Vitice zase do Brodu, 

kde uţ nám pár kapek nahlodávalo náladu. Kajman nás ještě vystresl svým defektem a tak se zpáteční cesta do 

Úval proměnila ve slušnou kaši, v bočáku se jelo to pravé řemeslo, za námi černo jak v tunelu, jedině jasno nad 

Prahou nám dávalo naději, ţe snad fakt nezmokneme. Bylo to horší, neţ kdyby za Vámi jelo auto s tlampačem, 

ze kterého na Vás řve neurotický trenér, kolik máte jet wattů na kilogram . Asi tomu nebudete věřit, ale za sucha 

dojíţdíme do Královic, kde uţ nás čeká místní osvěţovna a pod slunečníkem se uţ vyhřívá Fanda s Arnym. 

Tomáš Jech euforicky sděluje Fandovi, jaká se jela kaše, ten jen nevěřícně kroutí očima . Hezké zakončení, to 

PITO chutnalo jako nikdy.  

 

Dreamer, 2011-06-02 20:45:16    

dnesni kolodeje nemely chybu, sice nas bylo pet a pul ale dorazil wattmist Beeda, gentleman na kole Vyhup 

nebo uz skoro profikl Kajman  Konecne se take jela poradna trasa po mistech, ktere si se Sumavou nezadaji, 

celkem to hodilo 118km a 1400m nastoupano, odmenou vsem bylo krasne podvecerni slunce pri navratu.  

 

Kolíkáč, 2011-06-08 11:27:08    

Uţ jsou třešně!! Takovým zvoláním by šel popsat včerejší letní švih od kostela. Na T křiţovatce mě hned zahřeje 

u srdce nečekaný orange přízrak Léňa a v druţném hovoru o sobotním výprasku v Mečeříţi si to šineme ke 

kostelu. Tam jiţ ve stínu lip se schází dnešní osazenstvo, i kdyţ absentovali říčaňáci, bylo nás přes 10 kousků. 

Trasérem je zvolen Svobodin a směřujeme na Brod, za Doubravčicemi však vymetu díru a zadní kolo se s 

hrozivým pískotem poroučí k zemi . Kamarád Léňa tu zůstává a doplňuje mi poctivě potřebné PSI a vrátil se k 

nám i Čudla, který ve skupině prý nikoho nezná, tak se raději sklouzne s náma. A je hned veseleji, v jalovém 

tempu přeskáčem několik kopečků, Léňa nás fotí, Čudla tahá jak o ţivot a ukazuje svoji neskutečnou sílu ve 

svých hnátách, kdy stále jakoby přikován sedí v sedle. Cestou jsme potkali (se mi zda Radima Skalu) a pak 

našeho Hulise, jak si to švihal na Ondřejov . Vyvrcholením se stává třešeň u rychlodráhy za Strašínem, kterou 

dokonale očešeme díky tarzanovi Léňovi . Díky kluci za pomoc s defektem a příjemné kmitání noţiček, i kdyţ 

někdy jsem docela nestíhal ten váš kalup. 

 

Bigmig, 2011-06-10 10:25:59    

Tak jsem opět dorazil po kratší pauze do Kolodějí. U kostela jiţ tradiční inventář Kolíkáč, Roman a čekaně i 

Iceman. Jen Vyhup chyběl . Trasa dnes vskutku historická. Jela se klasika na Strašín, ale poté se dále stoupalo k 

Říčanům a po tankodromu do Mnichovic . To ještě nebylo zdaleka ono. Odbočujeme na Mirošovice a za dálnici 

pak na Pyšely. Kde se vzal, tu se vzal ve stoupání bagr . Získali jsme tak pachuť grilované klobásy těsně před 

vyhozením . Kdyţ balík dojel náklaďáček bylo vymalováno . I ty nejdrsnější lufťáci museli zpomalit a já si 

celkem v pohodě mohl odškrtnout - 1. Kopec jsem uvisel . Cesta i nadále vedla šotolinou. Vrchol byl stoupák do 

Hrusic, který jsem neznal, ale brzy pochopil proč . Zbytky asfaltu řezané s kamením byly jak stvořené pro MTB, 

ale mě několikrát prosmýklo zadní kolo a na hubu nepadl jen se štěstím . Ve sjezdu z Hrusic někdo celkem 

logicky píchnul . Divil jsem se, ţe nás to potkalo tak pozdě. Aţ později jsem zjistil, ţe to byl Kajman. Bylo mi 

ho líto kamaráda, ale to má určitě za to, ţe mi na Doksech nepodal ruku . To neznamená, ţe kdyţ letos nejezdí za 

Šlapky, ţe jsme pro něj vzduch, ne? Příští sezonu, aţ zase bude jezdit za nás, jako kdyţ tu ruku najde . Mezitím 

Kajman opravil a my mohli pokračovat tankodromem dál. Já jsem hezky vytuhnul. Ve stoupání na Ondřejov 

vyhlíţím bagříček , ale ten mě zklamal . Zjevil se nakonec aţ v Ondřejově a to uţ mě chlapci dávali 30m a více. 

Ještě jsem se zakousl a viděl je jak to točí na náměstí a na Chocerady. To byla pro mě labuti píseň . Budu mít 

stejně dnes jiţ natočíno přes 120km, tak to otáčím na Třemblat. Pěkný kolečko dnes, ani ten vítr proti na zpět mi 

nevadil... 

 

Hulis, 2011-06-12 11:45:25    



Tak dneska Vinohradské šlapky doslova ovládli Koloděje...  Dvě šlapky si našli cestu ke Kolodějskému kostelu a 

byly přivítány dešti.  Kdyţ jsme vyjíţděli, bylo ceklem příjemný počasí na kolo, pod mrakem s přibliţně 15ti 

stupni... Doufali jsme ţe počasí vydrţí, ale boduţel, chvilku po tom co jsme vyjeli začalo pršet a já si řikal, ţe 

kdo nebude na UACu nebo na 53x11, tak bude doma kuli dešti. A taky ţe jo, chvilku po 9 jsme přijeli ke kostelu 

zmoklí jak slepice a tam nikdo...  chvilku jsme počkali jestli přecijenom nějaký blázen nepřijede. Nikdo se 

neukázal tak jsme valili na Sibřinu, Babice a dál na Brod...    

 

Bobek, 2011-06-16 21:36:36    

Kde jste se všichni flákali...? Jsem se na vás těšil a nakonec jsem v kopcích pouze vzpomínal na stará dobrá léta 

ve společnosti pana Prezidiálního, Ledového, Lehného atd... atd...Naštěstí v balíku jelo téměř více ţen neţ muţů 

tak se bylo aspoň na co koukat; jedna pěkně opálená Italka triatlonistka mi při návratu povídá: mám chuť na 

něco sladkého, okamţitě jsem zbystřil! a odvětil: mám pouze ionťák, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tak mi 

ocucala čudlík na bidonu  Kajman jak to viděl, hned chtěl sičák taky cucat tak z toho sladkého polibku zbyl 

pouze buznovskej  Nu coţ, přeceho ho nenechám vyhydrat...Na dámskou vyjíţďku 80km v posázaví s průměrem 

34 to před dámami tedy smekám!Cucání zdar! 

 

Kajman, 2011-06-16 22:02:31    

Jen doplním Boba, ţe se nastoupalo 810 metrů a ţe v cca 15ti členném balíku nechyběla oranţová legenda 

Vyhup, který jako jediný ještě neměl dost a jel si dát Habr. Pravidelným účastníkem se uţ jistě stává Jean, četná 

skupina z Hisportu, Marhi, který nás opustil ještě před Strašínem, o pár metrů dál nabíráme Rozvoďáka, který se 

ale zalekl černých mraků a brzy změnil kurz. Jelo se sviţně na Tehov, Mnichovice, Ondřejov, Stříbrnou Skalici, 

Vlkánčice, Oplany ..... dál uţ to znáte. Počasí vyšlo parádně!   

 

Kolíkáč, 2011-06-22 10:30:23    

Pořádně pokosit nohy, aby si uvědomily, ţe v sobotu je čeká pořádná ţatva . To byl cíl úterních Koloděj, které se 

po propršeném začátku dne nakonec jako zázrakem oblékly do letního počasí. Srdce plesá, kdyţ se to kroutí ve 

dvojičce s Vyhupem, který diktuje počáteční tempo, a kdyţ se u Strašína zjeví i nezmar Fanda je hned atmosféra 

veselejší. Ještě trochu popíchnout kluky z HISportu, proč jim ten Vitas zase na Pekle dal a pak se jiţ sklouzneme 

k Mnichovicím a ostrou doleva se vykroutíme na Myšlín. Lišák Fanda, to samozřejmě vynechal a pěkně si nás 

nadjel, holt letos ty kopce mu nějak nevoní. Za to Divá Bára bojuje zase jako lev a pěkně si to uţije aţ do konce 

s námi. Honza Janura je jak protrţenej, ţádná HP prémie pro něj není ztracená, a tak plán o pokosení nohou 

plníme dokonale . Střímělice si loupne Kajman pěkně stylově na hrubou a jiţ se snášíme do Skalice, na náměstí 

doleva na Konojedy, odskakuje Tomáš Jech, sjíţdím si ho, abych si pak chrochtal za Michalem Štěbetákem a 

jeho tempařským výjezdem. To ovšem nemůţe zkousnout Honza, který se před horizontem přeţene okolo nás 

jak na motorce. A Konojedy se ještě trochu kousneme, ať ty nohy dostanou zabrat, pak se zvolní, docvaknou si 

nás ze zadu a těšíme se na Habr. Ten je pěkně oslizlý, tady husté koruny stromů nepustily sluneční jas na 

mokrou silnici, Svobodin špačkuje, ale Beeda a Dreamer na to nedbají a gumují se nahoru. Hned za nimi orange 

duo Vyhup-Kolíkáč a s nimi Honza. Vyhup nenuceně točí a táhne si nás jak na provázku, před Struhařovem nám 

ještě plicní sklípky protáhne Beeda, abychom byli co nejdříve za jiţ odpočívajícím Dreamerem, který si epesním 

kapesníčkem utírá pot z čela  No pak se jiţ dokulit do Královic, kde u orosených iontů, probíráme letošní první 

letní den!  

 

Vyhup, 2011-06-29 09:18:32    

poslyš´ zelený muţíčku! ...ono to včera nebylo zrovna dvakrát medový pro řadu z nás a tím pádem byla 

odfušovaná dávka tak akorát. Clapci si z Rampušáka ještě vezli únavu a já byl rád za další Kolodějský kříţek. 

Duševně bez náboje, nohy jsem s sebou evidentně nevezl, bo jsem jsem je musel zanechat v lese v neděli, při 2h 

sběru borůvek, v těch děsných shrbených podřepech. Holt, i muţi mají své dny, ty mimozenšťane od Alzy!  Ale 

Dreamer byl sakra zapšklý, neslaný nemastný. Chyběly mu tvé moudré rady a verbální (empatická) podpora..., 

práce nemá noţičky a potom vztahy trpí.    

 

Léňa, 2011-08-04 20:47:00    

V dnešních Kolodějích jsem převzal štafetu po Dreamrovi a drţel šlapkovský prapor v našem kvintetu. Musel 

jsem čelit otázce, jestli Šlapky předávají Koloděje Hisportu....(věřím, ţe jsem odpověděl jasně, jak to je). 



Mrakům se podařilo uniknout a celých 100km absolvovat v suchu, pěkně ve vláčku a ještě stihli jsme to dali za 

necelé tři hodiny  . Romča Chládků nám ukázal Štybarovu vloţlu v Jevanech, kde kdyţ se zatočí kolem rybníka 

do leva na nás čekal rozbitý asfalt, který končil v Louňovicích, ale toho kyslíku co tam bylo, krása. Poslední 

kilometry jsem se stal domestikem odpadávajících korálků, takţe proběhlo také vytočení nohou uţ jen ve třech, 

zase jsem si to UŢIL! 

 

Kolíkáč, 2011-08-10 09:22:36    

Mám rád ţivotní jistoty. A tou jednou jsou Koloděje. Po více jak měsíci se dobelhám ke kostelu a uţ v tom zase 

lítám. Léňa, Iceman, Romča, Jaňurák, Martin Matula, Tomáš Jech, Michal Štěbeták a další borci, se nesmím 

divit, je prostě úterý a Koloděje stále ţijou svým pravidelným rytmem. Jsem velmi zvědav, co na to budou říkat 

moje pokosené nohy z Krušnotona, ale naštěstí se jede vcelku klídek, já točím hodně malou, abych si neojel 

velký převodník (víš Kapře a Bobku ). A jedou se tradiční místa, jako Konojedy, Oplany, Vlkančice, kde si pro 

vrchařskou prémii dolítnou vyšvihaní junáci Iceman s Romčou. Pak sice trochu zrada a točíme to na Samechov, 

tu hnusnou stojku po rozbitém asfaltu zrovna nemusím a ta 23 vzadu na tréninkových kolech je pro mě dnes 

hodně málo, ale nakonec jsem tam a můţu se společně zakousnout do kopce Chocerady-Ondřejov. Bystrozraký 

Léňa má problém s řetězem, a tak rád i na něj počkám, on mě pak za to dotáhne zpět do grupy, která nějak hodně 

rychle odjela. Léňa pokračuje dále ve stíhání těch nejlepších, já uţ si hlídám jen Iceho, který pozlobí nástupem 

na kostkách, abychom se pak tomu společně zasmáli u pumpy na náměstí. A pak jiţ jen šupito presto nejkratší 

cestou do Prahy, černé mraky nad hlavou nevěstí nic dobrého. Jemná sprška přijde aţ v Uhříněvsi, ale to jsme 

schováni v tunýlku u ţelezničního koridoru. Bylo to moc dobré, nakonec 100večka průměrem 29, díky za tuto 

ţivotní jistotu!   

 

Bobek, 2011-08-11 22:27:14    

To byl teda nášup... Vodslivy vyměkle na vyměklou, Bělokozly dolů tak rychle, ţe jsem v Sázavě nestih odbočit 

s balíkem do prava a setrvačností na samotku vyjel Dojetřice, Chocerady aţ na Ondřejov; pak uţ jen dotočil přes 

Skuhrov a Mukařovskou rychlodráhou aţ domů. Bylo z toho 130 rychlostí 30. Prostě nádherný den, v nádherné a 

zábavné společnosti.K dnešním Vodslivům: by člověk neřek, jak si v takovém kopci můţe vytahat ruku...    zas 

mám na co vzpomínataţ mi bude ouvej... 

 

Iceman, 2011-08-17 08:15:54    

Včera jsem byl v Kolodějích taky.1.Na mě dost rychlý,ale jelikoţ to bylo o jednom kopci / Černé Voděrady / a 

pak se čekalo,zvládl jsem to i já  .V háku to jakţ takţ šlo,pokud ovšem netahal Vokolkovic Klíma  .2.Kajmana 

jsem neviděl snad půl roku a musím říci,ţe jsem ho málem nepoznal.Neuvěřitelná muskulatura  .Jezdí mu to ale 

náramně ! Nicméně nemusí hned vrčet na slabší kusy kdyţ kurví tempo na špici,nedělají to schválně !  .3.Šlapky 

ve třech / Myšák,Vyhup,Iceman /, Hisport také v trojici.Celkem cca 10 dvojiček nechyběli Janura,Jech,Chádek. 

 

Léňa, 2011-08-18 23:04:29    

Dnes osm kousků, trasér Iceman přichystal Klokočnou pak Habrem dolů a po trati Posázaví přes Kostelní 

Střímělice do Ondřejova, tady mě to bolelo, dále do Třemblat a myškou přes Myšlín do Struhařova, pak klasika 

rychlodráhou domů. Iceman jel výborně měl jsem co dělat abych to jeho kmitání ustál, přemlouval jsem jej  do 

Králové skupinky k Diablovi, ale nezlomil se  . Před Doubravou výborná kalibrace výkonu, těším se jak budu 

hákovat Mišutku   

 

Iceman, 2011-08-19 08:52:44    

Včerejší Koloděje se mi vryly do paměti a budu na ně dlouho vzpomínat.Krátce před čtvrtou sedám na svého 

Spešlíka a pomalu s časovou rezervou si to šinu v luxusním počasí ke kostelíku.Neb jsem nečetl diskuzi byl jsem 

příjemně překvapen ţe se po cestě přidal Léňa.U kostelíka jsme první a k mému překvapení se scházíme v 

komorním počtu.No nic,říkám si,aspoň se pojede pohodička.Nikdo se moc nemá k rozjetí tak sbírám odvahu a 

navrhuji začít Klokočnou,schváleno a vyráţíme .Hned vlezu na špic s Léňou abych všem naznačil jaké tempo 

bych uvítal.Léňa se pochopitelně nudí ale nedává to vůbec znát.Nabíráme Tomáše Jecha a jsme pod 

Klokočnou,ani to nebolelo.Tady se ovšem přestávají brát servítky,byť si dávám jak hovado sotva 

visím,Léňa,který ze soucitu zůstává blízko mě mi však dává sílu a Klokočnou tak přeţiju se ctí  .Habr zvlášť 

dolů to je silničářské potěšení.Asfalt to je uplná ţehlička na duši.Bohuţel je na začátku takovej ten blbej 



magnet,tam jsem myslel ţe umřu a v Hradci pod Ondřejovem se tak i stalo .Připevnil jsem si pomyslné parte na 

dres a tempem báby s nůší jsem šplhal nahoru.Počítám ţe u pumpy kluci museli čekat hóódně dlouho vůbec jsem 

s tím nepočítal,navíc se pro mě vrátil i Léňa.Děkuji za posečkání a neb mi je to blbý podávám rezignaci na 

zbytek dnešních Koloděj.Asi si mě chtějí vychutnat do konce a tak jedu dál s těma bláznama,všici jsou o 2 třídy 

lepší neţ já,jak jim závidím,všici lehce švihaj , já musím kaţdou chvíli ze sedla a lepím a lepím.Míříme pod 

Myšlín , to bude dnes poslední kopec a můj hřebík do rakve.Naštěstí se jede jiţ pohodověji a uţ tolik 

nezdrţuji.Sláva,Struhařov,nejvyšší bod trasy,domů to uţ je jen a jen z kopce.Tomáš Jech nás láme na pifko,ale s 

Léňou odmítáme.Rekreačním tempem jsem doveţen Léňou na Jiţák.Díky všem za včerejšek !   

 

Kolíkáč, 2011-08-22 10:54:59    

Po týdnu zase do sedla ţiletky, ale kam? Ţelezný dědek lákal, ale předběţná účast orange na našem webu 

vypadala nulově, startovné 350,- taky není ţádná láce, a navíc představa, jak mě odpojí po prvním kopci a 

švihnu si časovku na 100km mě spíše nalamovala na nedělní Koloděje, kde se určitě zjeví stálice Mlhoš a Vyhup 

a bude o zábavu postaráno. Ale aby to nebylo tak jednoduché, musím potrénovat taky ranní vstávání na Krále, a 

tak nedělní tropické ráno jiţ v 7:15 roztáčím pedály směr Col du Clocočná. V 9:15 pak stíhám sraz u kostela, kde 

to hučí jak o posvícení, minimálně 30 kusů je tu, staří pardálové prostě nezklamali. Jede se výletní pohodička, 

kecám s Mlhošem, cestou nabíráme i Vyhupa, safra, ta skupinová terapie prostě nemá chybu. Cíl je vytyčen přes 

Benešov do Soběhrd na Ţelezného dědka, kde chceme zafandit na prémii před Kozmicemi. Cestou do Kamenice, 

kdyţ jedeme s Vyhupem zrovna špic, mě zajede pod jazyk tretry vosa a vysune svůj ostrý nástroj, aúúú, škubnu 

sebou, háţu asi pěkné vlny, teď ještě tak shodit balík . Nepříjemná věc, to vám řeknu. Pak ještě nějaké problémy 

s auty, které moc neodhadnou při předjíţdění, jak dlouhý had se před nimi nakonec zjeví, ale nakonec šťastně 

projíţdíme vyzdobenými Soběhrdy a sklízíme i fandění v okolních vesnicích, vypadáme jak účastnící závodu .  

Na prémii počkáme na čelo, a pak na odpojené kusy, kde poznáváme i Honzise, Alu z Kova, Rudu Kadlece z 

KPO, no jede se asi pěkná podlaha. A to jsem ještě netušil, ţe za nimi musel jet Myšák s Kuřetem, škoda, mohli 

jsme povzbudit. Ale to uţ to pálíme na Sázavu, pár jedinců uţ jede Vodslivy dolů, Klímič a Nosáč jedou na 

Divišov, ostatní si uţívají tepla balíku  Romča a Jarda Hanzl udávají většinou tempo na špici, ze Sázavy hurá do 

Skalice, kostky zkusím roztočit co to jde, na Ondřejov se odpojuje Tomáš Jechů ještě s jedním, jádro 

kolodějských kumpánů pokračuje údolím na Habr. Údolí je vyspravené, ţádné jámy na mamuty, a tak i v balíku 

se dá pohodlně jet. A je tu Habr, roztáhnout plíce před Králem je mi třeba, a to mi umoţní duo Vyhup+Janďour, 

se kterými se gumuji nahoru. Rychlost pod 20km/h. neklesá, chvílemi i přestávám mít chuť na oběd, no pěkný, 

díky kluci!  A pak jiţ rychlodráhou domů, většina do hospody, já s Divou Bárou a jejím Martinem rychle domů, 

oběd uţ málem vystydl . Jo pěkných 167km průměrem 30km/h., v úterý bych zase nechtěl chybět, to pravidelné 

roztahování plic je potřeba před přicházejícím veličenstvem   

 

Kolíkáč, 2011-08-24 07:58:46    

Tak včera velká paráda, i přes tropické počasí dorazila vypečená pětice orange ve sloţení Kapr, Myšák, Kolíkáč, 

Iceman a Vyhup. Nechyběly další stálice, většina HISporťáků v čele s rádiem Svobodinem, který nás zásoboval 

neustálým zpravodajstvím, nu suma sumárum na začátku moţná i 10 dvojiček vyrazilo vstříc stínu a chladu, 

které poskytuje bájné Posázaví. A jelo se jako k ohni, ono v tom vedru je lepší jet rychleji, člověk je lépe chlazen 

. Iceman si sice u Sázavy stěţoval, ţe se mu vaří hlava, ve které ale uţ určitě střádal myšlenky na nové dílko s 

Michalem Vieweghem "Román pro Icemana", jezdí mu to pěkně! Před Vlkančicemi jsme trochu poškádlili 

HISportí rádio Jerevan a jeli ještě na Nechybu, kde předváděl svoje sjezdařské kousky Tomáš Jech s naším 

Kaprem. Vůbec, svézt se vedle Kapra to byla čest, sálá z něj taková neuvěřitelná energie, ţe se člověk snadno 

zapomene a pálí cukříky o sto šest . Skalické kostky jsme zase o pár milimetrů zadupaly do země a opraveným 

Jevanským údolím se hnali na Habr. Tam jsem plánoval svoje poslední zmazání před Králem, ale nevydrţelo mi 

to dlouho, hvězdné trio Kapr, Vyhup a Svobodin mi po chvíli zmizeli z dohledu, a kdyţ se pak přese mě přehnal 

na hrubo jedoucí Martin Matula zalehlý v nástavcích a točící velkou placku, rád jsem svěsil nohy a nechal se sjet 

"kolodějskými mladíky", ono i za Romčou a Tomášem ten vršek Habru docela bolel . Jsme opoceni jak vrata od 

chlíva, lejeme do sebe zásoby z bidonů a začínáme se těšit do Královické osvěţovny. Ze Strašína se ještě 

proletíme za Michalem Štěbetákem, který ty roviny prostě umí, za Křenicí se loučíme a já uţ na malou vytáčím 

nohy, abych akorát dosedl k nealko pivku ze sedmého schodu. Krásné to úterý!  

 

Vyhup, 2011-08-24 10:06:13    



no, ani jsem včera nepřišel za celý trenink na to, kdo byl hlavním trasérem. Patrně nikdo a všichni. Moţná Petr 

Svoboda, hlavní verbální akvizice. Jeho jsem měl v uších kdyţ byl na špici, vzadu a slyšel ho i kdyţ si trasu 

krátil jinou silnicí od nás, přes lesy.... 

Jinak okruh včera takový jednoduchý, nijak hřebenový profil. Smaţící slunce bylo opravdu nevkusný, spolknout 

syrový polotovar, tak se ve mně dovařil. Dobře, ţe přišlo na řadu stromovím zakryté Jevanské údolí, po opravách 

konečně bezpečně jetelné. Na Habru jsem i já pomyslel na chladivou studánku, Kolíkáč ví, jak rád u ní zastavuji. 

No jo, jenţe zase ty hlasité popichy od P.Svobody na našeho zlatého Kapříka, ţe jezdí s bačkorama a kdy 

přestoupí... Tak jsem se aspoň zúčastnil letos nejrychlejšího habrovského výjezdu. Jen ten závěr, kdy Karlík 

naloţil na převodech, rychlost se dostala ke 30km/h bolel a uţ uţ jsem chytal ďuru. Za horizontem přišlo naštěstí 

zvolnění kdy nás z poklidu vystrašil jako blesk uhánějící Martin Matula. Tak se chlapíci šetřete a přeji zdárně 

dojetého Krále i akorát počasí. 

 

Kolíkáč, 2011-08-31 08:31:13    

Iceman, Vyhup a Kolíkáč, to byli orange vyslanci na úterní Koloděje. Početná sestava HISportu a další stálice 

včetně Líby Janouška se sešla u kostela a jela se pohoda, klídek, tabáček, probíral se hlavně Král, kterého většina 

cítila v nohách. Trasa se nakonec vykrystalizovala téţ tradiční a to na Ondřejov a Vodslivy, kde svoje vrchařské 

schopnosti předvedl Ice, který je jiţ zase zpět ve své bývalé formici. Pak jsme sletěli do Sázavy a přes Skalici a 

údolí se připravovali na Habr. A tady znovu tančící Ice, jako vedoucí tlupy, si vezl svoje husičky pěkně za sebou 

na provázku. Nikdo moc nezlobil, takţe se nahoře ani nemuselo moc čekat a volně se pokračovalo na 

rychlodráhu. Beeda ladil svoji přehazku, kterou má přidělanou na tkaničce, zalepoval izolačkou tretry, holt u něj 

ten materiál hoří pod rukama . Před Kralovicemi jsem ještě vyzvěděl od Líby co se dělo na čele Krále, představte 

si, ţe déšť je zastihl aţ před Klatovy, ţe ani nemusel umývat kolo. No je v tom nějaká spravedlnost? Holt příště 

jedeme s čelem!  Tak ve čtvrtek kucí máme repete, uţ se těším... 

 

Kajman, 2011-09-07 08:34:28    

Včerejší Kolodějská jízda patřila k těm nejlepším jaké jsem kdy zaţil. Bezva společnost, příjemné tempo a trasa 

tak trochu "proti proudu". A ještě něco, Iceman neskutečně přikládal pod kotel!!! Stejně jako pro Dreamera, tak i 

pro mne byla tato kolodějská jízda letošní dernierou. Děkuji všem!  

 

Iceman, 2011-09-07 08:55:06    

Včerejší Koloděje byly komornější neţ jsem vzhledem k počasí čekal.Ale nebylo to vůbec naškodu.Komorní 

Hrádek jsem nejel snad půl roku a Senohraby dolů v rámci Koloděj jakbysmet.Tempo snesitelné i pro mě,zdá 

se,ţe uţ se s blíţícím se podzimem tolik netlačí na pilu a tak si to plně vychutnávám  .Samozřejmě v kopcích si 

dávám jak hovado,ale stejně to nestačí ale ostatní nemají problém počkat,tak to teď prosím od mě berte jako 

pozvání i pro ostatní,teď je ta pravá doba Koloděje zkusit.Pánové díky za včerejšek. Kajman : 

přikládám,přikládám,ale jakmile přiloţíš Ty,ten můj rychle vyhasíná    

 

Kolíkáč, 2011-09-21 08:21:36    

Těţko přetěţko se člověk přemlouvá k nějaké fyzické aktivitě, počasí všelijaké, podzimní chmury na obzoru, ale 

motivace na sobotní Mistrovství v Posázaví přece jenom je, a tak si to šněruji ke kostelu. A hele, ono nakonec 8 

týpků dorazilo, razíme směr Jevanské údolí, ale nakonec díky černým mrakům to otáčíme na Brod. Vůdcem se 

stává Líba Janoušek, pěkně to odsýpá, kecáme o uplynulé sezóně a plánujeme příští . I na čůrání se zastavilo, pár 

kapek z nebe, pár zabahněných úseků nás sice potkalo, ale jinak počasí, které mám rád, ţádný hice, krásně se 

dýchá a nohy jedou . Jen kdyby nahoře trochu déle svítili, takhle musíme spěchat, abychom jiţ před 19h. doma 

roztáčely elektroměry... hezkých 90 za 3 hoďky.. 

 

Kolíkáč, 2011-09-22 20:59:18    

Tak jen plním zpravodajskou povinnost, dnešní Koloděje jiţ v komornějším hávu, dorazil Martin Čurda (Sokol 

Kbely), Martin+Jonáš (HISport), Tomáš Jech a Michal Cuc. Ve vzduchu uţ visela atmosféra sobotního matche, 

díky rychle přicházející tmě se dali jen pěkně tempově Střímelice a valilo se domů. Návleky se uţ snesly, ale 

krásně se dýchalo, suché silnice, bezvětří, buď pochváleno babí léto   

 

Kolíkáč, 2011-09-30 09:48:11    



Včera jedna z posledních moţností vyuţít krásného počasí a sklouznout se v týdnu od kostela v grupě. Na 

samotku se uţ vůbec nedokopu, tak jen doufám, ţe někdo dorazí. A hele nakonec 6 kusů se sešlo. Motivace 

trochu chybí, konec sezóny se neodvratně blíţí, ale zase kdyţ ty nohy tak hezky jedou, drtit magnety na velkou 

vedle Libora Janouška, aby člověk měl ještě na horizontu síly na zrychlení, jóó co bych za to na začátku sezóny 

dal . A hned se vybavují fragmenty těch velkých letošních bitev, mísí se ty všechny Tesáky, Hadovny, Závory, 

Kasárny, Zlatý Potoky, Dlouhý Louky, Zhůří do jednoho výborně chutnajícího cyklistického guláše. Safra, zase 

to stálo za to, a kolikrát jsme se gumovali v Kolodějích, abychom ty hity sezóny ustály aspoň trochu se ctí? A k 

tomu teď to babí léto, které nenechá v klidu, Tomáš Jech se rozplývá nad tou krásou vůkol nás, a má recht, 

takhle to nedokáţe vykreslit ani sebelepší televize ve 3D. A pak ještě stihnout "jedno" v Královicích v záři 

zapadajícího slunce, to uţ bych ani nevěřil, ţe ještě letos dáme. A vţdyť to ještě nekončí! Aspoň ještě dvě neděle 

závodního opojení nás čekají, Brdy a vyvrcholení sezóny na našem POSu. Těším se!  

 

Kolíkáč, 2011-10-05 21:40:51    

Dopadlo to dobře, nakonec nadějní junioři Romča Chládek a Honza Janura, Michal Štěbeták, HISporťák a jeden 

oranţovej blázen se loučili s úterními kolodějskými duševními výplachy  Jela se docela kudla na Český Brod a 

pak zpět přes Kostelec, ze Strašína se nechalo vzpomenout na nejlepší časy stále přes "pade" a před Křenicí naši 

nevyzávodění junioři to roztáhli aţ plíce bolely. Počasí skvělé, a při loučení jsme i zatlačili slzu v oku při 

představě na tu kupu zimních cyklo hader, jak ji na sebe co nevidět navlékáme. No nic, ono to uběhne, nebojte, 

vţdyť v úterý 27.03.2012 v 16,30h. zase budeme otevírat jarní Posázaví    


