rok 2012
Kolíkáč, 2012-03-28 14:59:36
Menší nervozita me prepadla, kdyz jsem si to stradoval ke kostelu. Safra toto uteklo, dnes budeme otevirat bajne
uterni Kolodeje, honí se mi v hlave jedna prihoda za druhou, vzpominam na vsechny Slapky, co se kdy tam
ukazaly. Dnes to moc na orange ucast nevypada, mijim mista obvyklych srazu, sam samotinky. Pred vchodem u
kostela najednou zrim z dalky dva orange dresy, ty brdo, kdo to je? A hele bratrske duo Bonzo-Hulis, je tu a s
nimi i opaleny Ital Honza Janura a z HISportu Jitka Simankova. Kostelnik odbiji půl a najednou sem prilitnou
dalsi kusy, Ruda Kadlec KPO a z HISportu Malej Xym, Martin Matula, Ondra Teply. Cestou nabereme Jonase a
mydlíme to na Mukařov, Kostelec a přes Nucice na Vlkancice. Vítr v zádech a síla grupy vytvori hezky prumer
35km/h., no Jevanské údolí a Habr nám to trosku sunda dolu. Prvni zavody za dvermi, a tak Habr nechci dat
zadarmo, prisaji se za Jonase, který trénuje sílu a tocim a tocim. A za nami dalsi dve prisavky Ruda a Martin. A
na horizontu nas vsechny bere Martin, za kterého se pak naskládáme a letíme az do Struharova. Hůůů pekne to
bylo, pekne. Pak se jiz priobleci a rychlodrahou to dosvistet do svych domovu. Povedlo se, pred domem ztezka
sesedam z kola, Kolodeje proste zadarmo nejsou. Skvele jel Bonzo, Hulis se nekde ztratil na Vyžlovce, ale je
parada, ze jste kluci dorazili, verim, ze v tom budete pokracovat. Ale tez musim pochvalit HISport za vzornou
dochazku. trasa a profil
Kolíkáč, 2012-04-10 10:37:47
Kolodeje pred tydnem se konaly, hoblovaly se roviny na Brod, Bonzo na startu, cestou nabran Fanda, Honza
Janura tahal spice jako zivot, parádní nový asfalt v úseku Přišimasy-Tismice, Bonzo se nechal trochu
nepochopitlene vysadit u sebe doma v Brode a prisel tak o Sadskou . Cestou na sraz jsem potkal najizdejiciho
Bigmiga. Dnes nechci chybet, jen je oatazkou zda-li zimak ci letnak, to pocasi je krasne aprilove ...
Kolíkáč, 2012-04-12 22:36:22
V tomto tydnu prijeli jen Ti nejvernejsi, v utery Fanda Vokyn a Honza Janura, v silnem vetru se nikam moc
nechtelo, ale nakonec se z toho vyklubal Melnik, ne nebojte, bylo to romanticke stoupani na vesnicku Melnik u
Nechyby, kousek od Sazavy . No a dnes od rána dest, moc jsem neveril, ze na to sednu, ale kolem 15h. prestalo a
od zapadu se trhala obloha a v tom SMS od Vokyna: "Prijedes se zpovidat ke kostelu?" No na to neslo
zareagovat jinak, nez si uvarit caj do bidonu a vyrazit ke kostelu. Jeli jsme vstric slunci, netradičně na Petříkov,
Kamenici a na Netvořice. Krásný to kraj, je to vlastně taky Posázaví, řvali jsme nadšením, jak se to nakonec
vyvedlo s počasím, slunce svítilo, krajina pokropena od deště, ale silnice již vyfoukané a suché, pěkně se
dýchalo. Vokyn zase prokázal, že všechno zná a všude byl , takže mi ukázal nové silničky. Pod Jílovém doplnění
energy ve vietnamském obchůdku a pak již začíná přituhovat, jak slunce zapadá, ale do tmy jsme doma. Paráda
to byla, hezký tempový výlet proložený i krátkými zastaveními a kocháním se nádhernou krajinou... no prostě
neváhejte, Koloděje stále žijou, navíc v příštím týdnu se ocekava prijezd borcu a borkyn z teplych krajin, kteří to
urcite hezky opepri!
Iceman, 2012-04-17 13:54:44
Asi to do Koloděj moc nepatří. Ale téma " Cestou do Koloděj " se mi zakládat nehce... No, měl jsem včera sen.
Doprovázím Kolíka do Koloděj a on se na mne najednou nabručeně podívá a spustí : " To budeš jezdit takhle
pomalu celej rok ? " . Co jsem mu odpověděl nevím, probudil jsem se. Takže v 16.00 na kruháku.
Kolíkáč, 2012-04-18 12:18:30
Po včerejším výplachu plic se mi chce konečně zařvat "Hurá", orange Bonzo, Iceman a dalších 7 kusů, navíc
Vyhup v protisměru v jevanském údolí, no snad se blíží lepší kolodějské časy Jedeme vstříc sobotní kaši, takže
přes Strašín, okolo nemocnice a pak Habrem dolů. No dolů, on je tam jeden pěkný brdek, který vedle Michala
Štěbetáka dokáže pěkně pálit, už už jsem si chtěl vystoupit, ale copak jsem mohl, když mi na záda dýchá
říčanský démon Vokyn, který si vzal stylové kožené rukavice z roku 1960 ala Major Zeman, prý jsou zaručeně
neprofuk Letíme údolím, proti rozesmátý Hoblík, který se již, podle mě, co nevidět zapojí do tradičních
bohoslužeb. Na Dojetřice hákuji Jonatána, je trochu unavený z Itálie, tak až tolik nezlobil, ve vesnici držíme
20km/h., jo takhle kdyby se tady v sobotu jelo, ale to počítám, že bude rychlost o 5-10km vyšší Slítneme do
Chocerad, odkud si to šněrujeme na Ondřejov, chuť je, tak znovu s Jonatánem a krásným přívěškem v podobě

našeho Bonza, který jede skvěle, což dokazuje i v závěrečném výhupu na náměstí k pumpě, kde mě pěkně obloží
Vokyn si diriguje svého nastávajícího zeťáka, to je věc co, vyjet si takhle s tchánem na kolo a dostávat od něj
čočku v kopcích Pěkné to bylo, ani jsme tu nezvyklou zimu moc nepocítili, skupinová terapie je skupinová
terapie. Teším se ve čtvrtek!
Bonzo, 2012-04-19 09:44:19
Úterní Koloděje byly perfektní. Jsem rád, že jsem stíhal a to jak časově, tak i tempo kolodějského expresu.
Paráda projet si kopce Sázaváku... Oranžový dres Kolíkáče na mě v kopcích působil jako magnet, takže jsem
neměl na vybranou a jel co to dalo. Na Dojetřice jsme chytil díru, najížděl jsem z posledního místa, kterou jsem
už na první dvojici nesjel. Nad Chocerady jsem zahákoval první dvojici tak důkladně, že jsme vydržel až na
Ondřejov - prostě perfektní, šrot, nohy řvaly, ale naprostá paráda. Krojc hledal trenéra - jednoho doporučím -->
Koloděje ... =) je to pot, dřina co se ale nakonec promění v úžasně natočené skupinové kilometry.
Ať vám to dnes jede ;)
Kolíkáč, 2012-04-19 22:25:11
Tak dnes urcite Orlik zaridil, aby se ten nahore nahneval a vrhnul na nas ty kyble studene vody, bleee A pritom
u kostela skvela sestava, z nasich Bigmig, Dreamer, Kubajz. Nad Ricany cerno, tak to tocime za sluncem stejne
jako pred tydnem, na Petrikov, Kameňák, Netvorice. Trochu zmatku za Pruhonicemi odpojuje Kubajze, který si
to drtí za excelentnim duem Svobodin a Líba. My rozumnějším čtvrtečním tempem dáváme Petrikov a Kamenici
a pres Krnany k Sazave a vzhuru do Netvoric. Tady s Dreamerem hakujeme Svobodina na MTB, Dreamer
nakonec finalni cast kopce na spici, no hodne to bolelo bejku z Kanaru! Za Netvoricemi to Bigmig toci k Vltave
a pak domu, my dáváme Kamenný Přívoz a stoupák přes Jílové. Mraky se honí a v Jílovém to přichází, během
chvíle promočeni skrz na skrz, teplota rapidně klesla a začíná boj o holý život. Krusnoton 2010, Král Sumavy
2011 to jsou vzpominky, kterými se uklidnuji, vzdyt dnes jsem hodne blizko vyhrate vane. Ale bohuzel profil
spise z kopce a zima silena a navic jak kdyby nas mrak stale honil, nad Prahou slunce a nam crčí za krk Humus
humusů, před barakem nejsem schopen vyndat klice, natoz se trefit do zamku, predsin plna vody, vana plna
varici vody a k tomu si objednavam i veceri do vany... no po hodině již s usmevem vzpominam, jakej to byl dnes
hnus fialovej, Orliku mas recht, uz tam nikdy nepojedu!
Bigmig, 2012-04-20 11:58:15
K neuvěření, Koloděje mě vždy překvapí . Ani se nedivím proč někteří cyklisté nezávodí a jezdí jen Koloděje .
Závody jsou proti nim fakt nuda . Včera jsem opět po roce vyrazil ke kostelu. Už jsem se nemohl dočkat 16.
hodiny a testoval radar, jestli neprší. Nějaký ten cloud se přeci jen asi vytvoří. Tak snad to nebude tak hrozné.
Teplota 21st ideální pro toto roční období. U kostela se nás schází asi 6. Ze Šlapek Kubajz, Dreamer a
samozřejmě Kolíkáč. Kolodějský zvon pokynul k rozjíždění, ale zamračenou oblohu nerozehnal . Mokrá silnice
některým čistotným cyklistům nevoní. Nám prasatům je to jedno . My jsme rádi že jsme v Kolodějích a že vůbec
jedeme. Navíc jeden kolemjedoucí nás ujišťuje, že prší jen v Kolodějích. Tak ale hybaj odsud. Od začátku si bere
taktovku Kolíkáč, ale od Stupice se objevuje Fanda z Říčan a bere si slovo . Protože mraky nad náma vypadají
opravdu mokré, volí se trasa více než nestandardní. Výsledkem je většinou neuvěřitelný chaos před každou
křižovatkou. Jeden hot a druhý čehý. Koloděje - ty miluju. Přes tankodrom Kuří se brzy dostáváme pod dálnici a
já si začínám prohledávat kapsy zda mám všechny doklady, karty a klíče. Původně jsem si logicky naplánoval,
že se vrátím do Kolodějí, ale brzy necháváme Koloděje daleko před sebou a mě napadají králičí úmysly to
strhnout domů . Když se po delší době vyhýbáme mraku č. 18 a obdivujeme zámek Štiřín, mě vomejvaj, kam
nás ten Fanda zase vleče.Úplně zapomínám na ostré Kolodějské tempo a začínám tušit zradu, protože mračna se
zatahují . Projíždíme Krhanice a Lešany ( vzpomínám na návštěvu vojenského muzea ) a před cedulí Netvořice
už melu z posledního v hlavě i v nohách.Zatímco Fanda a spol to valí zpět na Jílové, já volím klidnější variantu
přes Štěchovice na Davli a Zbraslav domů. Klidnější ovšem není počasí. Teplota zatím klesla na varovných 10st.
Silnice je chvíli mokrá a chvíli suchá podle vesnice, kde zrovna pršelo. Sjezd do Štěchovic mě už zastihl s
deštěm . Na Zbraslav už jedu s konvemi vody v tretrách a při teplotě 8st fakt dobrý . Nohy mě tuhnou jak zalitý
do betonu a navíc přichází další velmi vydatná přeháňka. Zatr sakr . Na Zbraslavi vyšlo slunce , ale mé zmražené
schránce už nic nepomůže. Stoupání na Kopaninu, které mě běžně donutí k potu, mě tentokrát ani nezahřálo .
Podle písečku na silnici a ulámanejch větví zde asi byla divočina . 19:30 a jsem konečně doma. Krásných 91km.
Nemám sílu ze sebe strhat ledový oděv .Doma mě přivítala Anděla kroucením hlavy a poznámkou jestli jsem

opravdu takovej vůl jak vypadám, ale vzhledem k tomu, že děti přišly z fotbalu domů těsně přede mnou taky
zmoklý jak slepice , celkem jsem zapadl. Vyhnal jsem Fandu (né z Říčan) z vany a začal rozmrazovat
okončetiny . I ledová voda ve vaně mi přišla neuvěřitelně horká .Tak skončili mé první letošní Koloděje a jak už
to chodí, opět jsem se nenudil .
Dreamer, 2012-04-26 20:49:34
dnesni Kolodeje bolely, Orlik dela dobre ze nejezdi, pro turisty to dnes bohuzel nebylo i diky MAlinovi ktery
neustale nastupoval nebo HISaci kteri do kopce sice tolik nejeli ale po rovine je byl obcas problem zahakovat :)
jinak ale krasne pocasi a dobra trasa, povedeny "zavodni trenink" prumerem 33,
Malina, 2012-04-26 21:29:01
Když jsme se za Uhříněvsí odpojili, tak jsem si říkal, co tomu dnes chybělo. Víš co, Karle ? 11 pastorek, aby ses
trochu v háku zadýchal. Zpátky po větru to byl koncert. Byť bylo na balíku vidět, že je nervózní a na každé
druhé křižovatce někdo špatně odbočil, ale jinak nazpátek od Úžice v kompaktní grupě. Ta se dělila před
kutnohorskou hlavní a "tvrdší" jádro valilo na Mukařov a Strašín.Dnes poprvé za svoji kariéru jsem Martina
Matulu jet, neflákat se za skupinou, potáhnout na špici a dokonce zuby ukázat. Pěkně mě docvakl ve zvlněném
terénu za Benátkami. A po připojení Dreamra bez nároku mizíme balíku. Dnes se opět vrátili vzpomínky na jaro
2007, kdy se mi tenhle fenomén zaryl pod kůži.
Malina, 2012-05-03 20:43:35
Musíme trochu oživit toto téma. Dnes zajímavě na jih od Prahy, skoro až k Vltavě, pak ovšem příšly Kamenné
vrata a Kolíkus zavelel jedem! Chvíli mu jedu špic, ujístím se. "Jseš?" Odpoveď zněla: "Jsem!" a najednou jsme
nahoře, skupina nikde. Dreamre co myslíš, nepojedeme Kolíkovi na Mamutu černou práci? Je už to zkušený pán
a myslím, že si ji zaslouží přivézt pár bidonů a jídla z bufetu. Navíc mu to letos lítá a když ho budeme brzdit, tak
klidně může jet. A propo letos už jsme spolu vyjeli Hradec a dnes Vrata, tak vím, že na Mamutu může směle
bojovat o bednu. Hlavně ho musíme schovávat na těch zvlněných rovinách a starat se o něj, jak kočka o koťata.
Otázkou zůstává tvůj prestižní kořínek, osobně bych do toho šel. Mít ho na bedně, tak si můžeme pořádně
zakřičet a radost budu mít ohromnou. V opačném případě hákuju Lawi, co to půjde.
Bonzo, 2012-05-06 14:00:52
Ráno vyrážím na Ondřejov. Když jedu Střímelici nahoru na Ondřejov, říkám si, že potrénuju ještě kousek z trasy
Pečecký stovky a z Ondřejova se spouštím dolu na Chocerady. Z Chocerad si dávám nahoru Vodslivy a na
horizontu, na příjezdu na hlavní, přede mnou proletí skupina... Koloděje :-P ... Zahlídl jsem jeden oranžový dres
a kde jinde než na špici a kdo jiný než Kolíkáč... Bonzo jeť jeť - dávám si, abych je vůbec docvkl. Daří se ve
sjezdu do Sázavy. Zdravím Kolíka a hned taháme špici na Skalici po kostkách. Lidí mraky, jede se hezky. Už
jsem chtěl točit domu, natočené kilometry jsou OK, ale Kolíkáč říká ještě Habr. Tak zkusíme. Kopec super,
tahám jako tahač, ale před horizontem kolem mě oranžová motorka Kolíkáč a ještě dva kusy Hisport - jedou jako
draci - to už nezahákuju :) Vyčiním Kolíkáčovi za nástup a nezbývá než potrénovat na příště, aby mi to také tak
jelo. Díky za super trénink a slušných 90km s pěknými kopci ;)
Kolíkáč, 2012-05-06 17:48:36
Malino díky za nabídku, moc si toho vážím, ale myslím, že by to byl moc velký závazek, navíc, když Ti to letos
tak lítá, ty máš na to uhákovat Lawi a další naleštěné týmy až do Přerova a tam jim ukázat, co umí kluk z Lovo!
Já na Mamuta jedu s velkým respektem a pokorou, a navíc když koukám do výsledků, kde mi před rokem
nadělilo vítězné trio staříků kolem 40 minut, nemůžu čekat zázraky...Docela jsem se hodně těšil na Kokořín, ale
po zrušení ŠOKu padly na mě chmury z té blbé doby, kdy ten náš krásný koníček je takto úřednicky surově
zapovězen. Co s nedělí, rodinný oběd s následným odpoledním programem, mě zavřel vrátka na trénink groupe
A s prohlídkou vláčku, stejně tak i lákavá Léňova nabídka na odvoz na ŠUAC. Navíc přišel můj věrný jarní
kamarád, tzv. předmamutí hlen ze zadní rýmy, ale řekl jsem si dobrou obranou je útok. Ale kam? Vždyť je
neděle a to se jezdí Koloděje! A zase nezklamaly. Jel se docela fartlek, Mlhoš hájil naše barvy za Komorní
Hrádek, pak si špici vzal na starost HISport a valilo se na Sázavu. Tam se zjevil zničehonic Bonzo, měl jsem
velkou radost, navíc když se Habr jel pod jeho taktovkou. Dole se mi už moc nechtělo, ale přeci si nenechám ujet
týmového kolegu I ty nej brdky stále 25km/h., já stále za ním a za sebou si vezeme i duo HISportu. Když se

blížil nejvyšší bod Habru, vybavil se mi Mamut, jak tam střelci začnou určo před horizontem zase nastupovat,
vyzkoušíme kolik sil máme ještě v rezervě, jdu přes něj a rychlost zvedám na 28km/h., ale i tak jde přese mě
HISport. Safra, bylo to trochu sviňácký, chudák Bonzo celé to odtáhl a takhle ho osolíme v závěru, no v závodě
bych to neudělal, promiň kámo! Teď už se jen proletět rychlodráhou ze Strašína, aby nedělní oběd tak chutnal.
Nemělo to chybu!
Radim, 2012-05-09 21:17:56
Nedělní vyjížďka se skupinou Koloděje aneb když trénink bolí. Na neděli 6.5. jsme se domluvili s Laďou a
vyrazili ze Struhařova do Kolodějí na společný hromadný trénink se skupinou, která vyjíždí každou neděli v 9:15
od kostela. Cestou jsme stihli i jedno malé presíčko a za 40 minut jsme byli na místě. Sjeli se sem borci z celého
okolí (Vinohradské šlapky, HISPORT, Sokol Kbely ad.) a pohled na jejich vyšvihané a mnohdy i silničním
lišejem ozdobené nohy rozhodně budil respekt. Přesně v 9:15 jsme vyrazili a za necelých 45 minut jsme byli
opět ve Struhařově a mířili do kopců okolo řeky Sázavy. Projížděli jsme přímo mým oblíbeným tréninkovým
prostorem, kde to velice dobře znám, akorát jsem musel brzy zapomenout na zažité návyky ze sólo vyjížděk,
resp. nedivit se, že tam, kde jedu sólo 20 km/h se teď jede 28 km/h a tam, kde shazuji malou, se jede pěkný
kvapík i na velkou. Musím říci, že prakticky všechny větší kopce (Ondřejov, Komorní Hrádek, Vranovská
Lhota, Kozmice, Kobyla) se jely ostře a jel jsem je úplně na krev, přičemž jsem se jen stěží a na 190 tepech držel
konce skupiny, zatímco Laďa si pochvaloval, jak to dnes pěkně jede. V kopcích se to několikrát roztrhlo, Laďa s
čelem mi obvykle zmizeli z dohledu, ale pak se zase čekalo a rovinatější pasáže okolo Ostředku a pak údolím ze
Sázavy vzhůru přes Stříbrnou Skalici do Jevan se jely opět společně ve skupině. Občas jsme se s Laďou ve
dvojici protočili dokonce i na čele (asi tak dvakrát). Před Jevany, kde se to zase trochu zvedá, jsem si najel co
nejvíc na čelo (asi na třetí pozici) a pak jen smutně pozoroval, jak se na maximálních tepech propadám zase až
na úplný chvost. A to jsem ještě netušil, že Kolíkáč na začátku vesnice máchne rukou doleva, tzn. že se pojede
Kobyla alias jeden z nejkrásnějších kopců v okolí. Normálně to tady mám moc rád, ale teď jsem si to pořádně
vytrpěl a musel napnout všechny síly, abych se udržel aspoň ve druhé skupině (pár jezdců zůstalo ještě za námi).
Do domácí obce (Struhařov) jsem tak dojel krásně vytavený, s Laďou jsme se rychle rozloučili se skupinou a
dali si ještě alespoň krátkou rovinku na vyjetí. Nakonec z toho bylo krásných 102 km a průměr téměř 32 km/h,
takže skutečně výživný a opravdu kvalitní trénink.
Kolíkáč, 2012-05-15 21:09:19
No jo Bonzo si z nás dnes udělal trhací kalendář , ty jeho kiláky jsou sakra znát! Vymydlit si hlavu po
nepodařeném Mamutovi, natěšit se na dědky na nedělní mistrovství v Bělči, ale hlavně zase vidět pacienty od
kostela to byl dnešní plán. A milým překvapením byli 4 orange, trasu určitě dodá Dreamer, jelo se směrem na
Brod, pak se to stočilo na Vrátkov a přes Vyžlovku zamotalo na Habr a Myšlín a Voděrady, no kopečků,
magnetů požehnaně. Léňa jel jak nadržený býk, nedal se uklidnit, nevybouřenec z Mamuta . Habr tradičně odtáhl
excelentní hráč Jonáš a za ním poslušné oranžové vagónky a jinak všichni utržení... skvělý pocit, Bonzo jel jako
démon, už se vyvaroval chyby na horizontu a krásně letěl až do Struhařova, Jonáš to vyšponoval až ke 30km/h.,
safra to byl let! Myšlín i Voděrady již tempově, od Vyžlovky kalup po hlavní, černý mrak nad Prahou nás hnal
jak stádo splašených gazel. Špici si vzal na starost dnes božský Paolo Lehnero Tiralongo a nadělil tak všem za
ním v háku další parádní zážitek z dneška. Z toho deště jsem se rozklepal tak, že jsem si málem ustal na Hájích
na semaforu, ale naštěstí déšť nepřišel, jen pokropená silnice. No kilínko padlo a průměr přes 32 taky hřeje, už se
těším na čtvrtek.
Dreamer, 2012-05-15 21:29:51
ano dneska to bylo vyzivne (jeste ze neprijel Malina), sice se mi tam nejdriv nechtelo a v praci jsem si musel dat
kafe ale stalo to za to :) Tak na Habru jsem mel co delat, protoze jsem predtim jel spic, ale i tak spokojenost
nohy mi dnes moc nejely :) pekny kolodeje a nakonec jsme ani nezmokli a ten let 50kmh po hlavni do Rican
proti cernym mrakum byl famozni :)
Kolíkáč, 2012-05-18 07:58:49
Na čtvrteční Koloděje mi trener naordinoval klid před nedělní bouří, ale že budu až tak v klidu asi moc
neplánoval Vůbec to nejelo, každy kopec na mě čekali, asi ještě dozvuky Mamuta či úterního Habru, no slušně
jsem byl posekanej. Do toho zima jako v Rusku, a přitom to foukalo od Německa Dlouhý zimní rukavičky se

hodily, a do toho nabušený Kajman, který nás honil po všech možných kopcích a hlásil svoje watty. Klokočná,
Vlkančice, Oplany, Konojedy tam jsem trpěl jako zvíře. No do Bělče asi nechám svého miláčka pěkně
odpočívat...
Kolíkáč, 2012-05-22 22:01:39
Kličkovaná mezi černými mraky, vítr ze všech stran, i pár kapek nás jemně pokropilo, to byly dnešní Koloděje.
Malá účast, jen 3x HISport a borec z Cerneho Mostu, ktereho lamu do orange , snad se ozve, s Bobkem a
Bonzem jel Kourimskou 50, jezdi mu to totiz paradne! Krapalo hned u kostela, tak jsme hnali svoje oře na
Bechovice a promotali se az na trasu Doks do Kostelce, pred Vsetaty na Boleslav, tam jsem vzpominal, jak se
vzdycky zniceny vracime z tech zimne-jarnich vyletu, dnes jsme tise trpeli v haku ze trialetaky, kteri lehli na
hrazdy a palili to furt pres 40km/h. Chtelo se za Kaprem, ale cerne mraky nas odradily a tak okolo koblih a pres
lavku hopsa hejsa do Brandejsa a domotat to domu. Nakonec suchy zadek a 85km v treninkovem deniku.
Prijedte ve ctvrtek, to uz musime do kopců a trénovat sjezdy na neděli
Chose, 2012-06-05 21:48:01
zamračená obloha, ale bez deště, teplejší oblečení, bez orange, tedy kromě mě a směr polabí tak to byly dnešní
Koloděje. Sešlo se nás 6, všechno jsou to pravidelní účastníci (sokolkbely,ckkv,hisport). Jedeme směr Český
Brod, Sadská, Kersko a zpět přes Čelákovice klidným tempem průměrem 32,5 km/h, což mi vyhovuje, alespoň si
po sudetech odpočinu. Domu přijíždím a mám natočeno krásných 105 km. Ve čtvrtek bych už ale rád nějaké
kopečky, třeba část Pečecké 100, Hradec, Vodslivy, Nechebské serpentiny ať si to před sobotou trošku
procvičím
Kolíkáč, 2012-06-08 11:38:48
Jo včera to byl poetický červnový podvečer, nádherná trasa, příjemná společnost, rozumné tempo a vše to bylo
zakončené společným pícháním na jedné díře před Mukařovem Z orange přijeli letošní Top hráči, kteří tvoří
závody, Dreamer +Léňa a rychle se učící Chosé. Fanda Vokyn nemohl chybět, zrovna natírá okapy na zeleno a
tak na lokti přivezl odstín té své barvy (čti zelená vodička chránící sedřené bebínko z minulého úterý), mladíci
Romča a Honza Janura, Michal Štěbeták, Líba, Martin Matula, Kajman, Jonatán.... no bylo hodně nabito . Rataje
padly, i když byly jen na dohled, jeli jsme Konojedy a přes Skalici a Sázavu na Talmberk, tam doprava stoupání
k myslivně a poté silnička se šumavskými výhledy na Rataje, a pak už po magistrále Janovice-Kostelec domů.
Za Vyžlovkou chci zahelekat na Léňu, bacha bude tady ta díra, ale to už slyším zlověstný sykot, asi jsme jeli
nějak moc rychle a díra byla o trochu dříve .... No byl to tristní pohled, Kajman obě kola, já zadek, Dreamer
předek, do toho rozzuřený Vokyn, který nás pucoval, že neumíme jezdit ... no srandy jsme si užili habaděj . A
nebylo to všechno, před Jížem mi kolo pěkně plave a koukám, že ani můj předek asi nezůstal ušetřen a pomalu
uchází. Ve výtahu už jen po ráfku, vzduchu pramálo ... ale nevadilo, těch 115km to určitě všem vynahradilo,
vivat Kolodějéééé!
Kolíkáč, 2012-06-29 07:57:38
Po Rampušákovi jsem pěkně posekanej, ne že by mě bolely nohy, ale spíše nějak celý organismus je na odpis.
Nu, půlka sezóny je tu, třeba odpočinout, a tak až středa mě vyhnala ven poděkovat nožičkám. Ale moc to
nepomohlo, motal jsem se jak nudle v bandě, hlava vůbec nevysílala signály k vyšší intenzitě. A tak jediným
cílem bylo najít třešně, udělat si radost, vždyť je červen, krásný to měsíc. Nakonec v Křížkovém Újezdci
nacházím opuštěný sad a není lepší slasti než stát u stažené větve a prát do sebe jeden cukřík za druhým ...No
doma se mi to pak vymstilo rychlým vyprázdněním. Ve čtvrtek se to již nějak začalo vylepšovat a rozdávání
kolodějského vysvědčení mě hnalo sundat z ramínka oranžové hadry... Cesta ke kostelu společně s Top
maratóncem Dreamerem byla euforická, znovu a znovu jsme probírali všechny okamžiky letošního Rampa. U
kostela skromné seskupení Chosé, Michal Štěbeták a Honza z Veget teamu, Dreamer navrhuje Jílové, ale pro
sichr to ještě bereme přes Strašín, co kdyby se někdo přidal. A hele samozvaný ředitel Vokyn, opálený Ital od
zámkové dlažby je tu. Popovice po novém povrchu, Kamenice a údolím se proletět do Týnce, safra ta hromadná
terapie opravdu léčí, tempař Michal rozjíždí vláček přes 50km/h., jaké to pohlazení na duši . Přes Kameňák do
Jílového, a tam už si slibujeme, že to dnešní vysvědčení rozdáme U Zdenky u Reného. A taky že jo, Bernardi jen
syčí, sluníčko svítí, hlášky jen lítají, připadáme si jak o 20 let mladší. A protože Křížkový Újezdec je nedaleko,

ještě si stáhneme pár větví, jsme vysmátí jak leča, léto, prázdniny vítejte ... a chvála cyklistice!! Vse jen
dokresluje Vokynova vecerni SMS: "Nadhera bozi den diky!"
Dreamer, 2012-06-29 08:59:12
potvrzuji paradni Kolodeje i kdyz to bylo komorni docela se jelo a v tom udoli k Tynci jsem moc nestihal,
Kolodeje mi porad maji co dat!
Chose, 2012-06-29 09:45:50
včerejší kolodějská vyjížďka byla opravdu suprová. Nádherné počasí, zajímavá trasa, pár kvasnicových
bernardů, třešňová žranice a návrat za teplého večera ku Praze s výhledem na Bezděz, Říp, Milešovku no co víc
si přát ať žije cyklistika. pojď ke mě blíž Praděde!!
Kolíkáč, 2012-07-10 23:59:23
Beskyd na krku, z tech kopcu jde na me zase pekna hruza, a tak se dnes v Kolodejich jely pro sichr roviny . Ale
vypecena sestava, vzacna navsteva v podobe Míry Kakace, Svobodin, Michal Stebetak, prekvapivy Beeda, 2
triatletaci, no a ricansky reditel Vokyn taky nesmel chybet. Beeda hlasi, ze zacina teprve najizdet objemy, takze
spice tahne jako drak , jo to bych taky chtel umet, ja dve Magorky za sebou a on formu vysedi v kanclu. Tahli
jsme to na Brod a pak do Kourimi, v planu byla Bulanka, ale cerny mrak nad ni nas jeste odval o trochu dale ke
Kutne Hore , no a pak zpet remeslo po kutnohorske, Michal stylove na velkou i v kopci, Mira si odjel protahnout
ty svoje vrcharske nohy, zabavne radio Svobodin a jeho par nastupu, no Vokyn chudak si vystoupil a i Beeda
svesil v predtuse mokre sprchy na Vyzlovce. To my se do ni pekne hnali, i kdyz tam byla mezera mezi mraky,
ale stejne jsme promoceni a nejvetsi provazy vody pozorujeme z BUS boudy. Pak uz slunce, ale silnice pekne
nahazuje, jsme durchum durch ... do denicku pisu peknou 100vecku. Jo, dnes jsem zase trenoval blbe, s tim
vyletem na Slapy krasnych 185km...ale bavilo me to, a o tom to jeeeee...
Beeda, 2012-07-11 17:56:45
me totalane seklo, takze se vysrabal z toho udoli , pockal na Fandu a zahnal hladak Penny v Kostelci. Mysleli
jsme na vas jak si v te prutrzi nastupujete, tocite waty bez tepove kazne a cekate na zavahani sparinga - my
spokojene pojidajici horicke trubicke a koblihy v suchu
Chose, 2012-07-13 16:30:04
pouze ve dvou jsme včera brázdili krajinu, zprvu jsme kličkovali mezi mraky, abychom pak hltali sluníčko,
Stránčice, Struhařov, Ondřejov, Hradec a nakonec Habr. Mukařově na benzínce pak přečkání největšího slejváku
s miňonkami a na suchých silnicích klasickou rychlodráhou zpět. Udělali jste velikou chybu, že jste nejeli doma
krásných 108km
Chose, 2012-08-03 13:30:43
za posledních 14 dní nikdo z orange v kolodějích, není kdo by krotil Hisprťáky, já na ně nestačím v úterý jsem
dali Úžice, včera Mělník a vždy se končí velmi oblíbeným Habrem. za suprového slunného počasí. doufám že v
úterý se to zlepší a účast bude silnější, my z Krkonoš budeme muset máknout, abychom to stihli na 16:30 do
Koloděj :)
Kolíkáč, 2012-08-15 17:44:40
Koloděje žijí, i když jsem na ně teď v létě trochu pozapomněl, prostě to časove nevycházelo, tak včera jsem si
zajel vytočit nožky po Krušnotonu. Asi 17 kousku, a to vcetne orange borcu Technika a Choseho! Moc se
dopredu nehrnu, pekne tocim malou a ojizdim pastorky vzadu, ktere nejsou tak casto v permanenci (rada od
mechanika Bobka, kterou mi predal Kapr) . Technik vylezl z nory a hned jede uplne v pohode ve skupine, to jsou
proste veci, ktere mi hlava nebere, Chose zase s prehledem zachranuje cest orange na vrcharskych premiich
(chlape, uz aby jsi mel dres ). Pekne jsme se pohoupali, Klokocna, Habrem dolu a pres Vlkancice a Konojedy
domu. Ta omleta fraze, ze skupinova terapie je nejvic, se zase na utery hodila jak vystrizena, vzdyt dat 100km za
3 hodky a vcelku bezbolestne, to proste nema chybu. A ten birell v zaveru chutnal jako kren. Diky borci!

Kolíkáč, 2012-08-28 22:20:24
Zase myji kolo, po kolikáte letos? Ale dnes je to prijemne myti, to je asi jehlici z Javorniku ci listek ze Zhuri? A
nebo bahynko z Pancire? Na Hajich snilek, na T Lena s prekvapivym HonzouB a u kostela naval jako blazen!
Snad 20 kousku, z toho jeste orange Technik a Chose. A nohy mam z kralovskych nebes, magnety se
bezbolestne leti. To je zase pecka ta skupinova terapie, Strasin, zadem na Vyzlovku, kolem pily a let po hlavni
do Olesky, Lena jen tresti oci, jake je to pekelne dekovani posekanym noham . Fanda ma hlavu jeste letni (do
hola), kdezto nohy v kamasich jiz pripravuje na zimni spanek. Pres Vlkancice na skalicke kostky, az tam
zacinam citit, ze Kral nebyl zadarmo, suk, bidon a prepnout se do rezimu preprava do hospody. Navic jeste, kdyz
se jede Ondrejov pres Strimelice, nevystrileny Dreamer hakuje celo, ja se jeste trochu mackam v dalsi grupe s
Beedou, Chosem, HonzouB a Technikem. Pak se to jiz sjizdi, Romcovi vypadnou bryle, tak se pocka a
rychlodraha do Krenic se zase jede k 60km/h. A zlatavy mok v Kralovicicich se zapadajicim sluncem dokresluje
to dnesni poeticke pozdni odpoledne! Takovych dni uz moc letos nebude! A my uchylaci, pred Jizem planujeme
s HonzouB zimni objemy! Jak ze to rikal trener stariku? Leden 1000, unor 2000 a brezen 3000? A kdeze mam
ten modry matros na zasterky az na zem?
Kolíkáč, 2012-08-30 22:34:30
Osm kousku, Choseho jsme nejak ztratili na startu , jely se Chocerady a pak Samechov a rozbitym sjezdem k
Marjane a do Skalice a Konojedy domu. Tempo protaceci, nic zajimaveho se vlastne nestalo, az na to, ze
zaverecna tradicni osvezovna v Kralovicich mohutne buracela pod salavami smichu a dobre nalady. Kolo proste
dokaze naladit na tu spravnou notecku
Chose, 2012-08-30 23:06:07
natěšenej jsem dnes odkíždel z letnan smerem na koloděje, u kostelíka spolecnost vypadala nádherně. jen mi
nešly zařadit nejmenší tři pastorky, po chvilce štelování zjištuji že mám u levé páčky roztřepené a zacuchané
lanko, chvilku váhám jestli to bjet na 17ku a malou a velkou. nakonec to ukazuju Romanovi a na jeho radu to
raci balim a jedu dom. beru to přes Horo Počo a kolo nechávám u Pavla Majra a za chodku se pro nej stavuju.
pry ultegra 2010 to dela casto . tak za 13000 km poprve co me ta moje červená mašina nechala ve štychu.
doufám že si letos ještě takovehle pěkné počasí užiju od kostelíčka :)
Technik, 2012-08-31 09:12:04
Chose, taky mam ultegru, jen 2009 a lanko mi prdlo asi po 10tis, takže asi fakt standard Shitmano. Vetsinou tak
tyden az 14 dni nez se to definitivo prerve to zacne hodne blbe radit. Takze si myslim, ze ty Kolodeje bys vcera
asi objel, ale urcite bys nesmel v Krenicich spurtovat. Jinak bez tebe to tam bylo vcera celkem snadny sousto :)
Kolíkáč, 2012-09-02 19:25:03
Sobotní Vysocina se nakonec u mne nekonala, pocasi podzimni, rodine se nechtelo, ucast Slapek nulova a navic
ve mne hlodal tymovy cerv, ze bych nemel chybet v Pruhonicich u Cmeldy a Rainyho pri jejich velkem zivotnim
kroku. Takze den bez kola a cerne myslenky na ten sychravy podzim, ktery se blizi Ale dnes nadhera, od kostela
pekny balik, jelo se krasne pravidelne tempo bez nastupu, Mnichovice, Pysely, Cercany, Sobehrdy, pres
Ostredek do Sazavy a pak udolim pres Habr domu. Kecacka s Jeanem, Kajmanem, Nosáčem a v zaveru s
Martinem Matulou a i díky tomu to hodne rychle uteklo tech 120km za 4 hodky. Diky, uz zase ziju a doma me
maji radi, ze mam dobrou naladu
Jean, 2012-09-02 21:35:36
Svatá pravda, moje letošní 2. (slovy - druhé) Koloděje (HANBA mi), parádní tempo, nejlepší lék na chmury
všedních dní. Pravda, že odpoledne to kafíčko sneslo, abych byl co k čemu k použití
Dreamer, 2012-09-04 20:15:43
dnesni Kolodeje uz v podzimnim nadechu, pred tydnem jeste letni slunce, ted podzimni. nejelo se mi vubec
dobre, celou dobu problemy s razenim, takovy zvlastni Kolodeje. Prehazku jsem trochu opravil kdyz se 2x stalo
na stopce a chut si tak spravil aspon na Habru!

Kolíkáč, 2012-09-05 09:55:37
Uterni parada, vice jak 6 dvojicek, od nas Chose, Dreamer a pak ostrostrelci Liba, Klimic, Martin Matula, stálý
inventář Romca, Honza Janura, Tomas Jech, Kajman a další. Jelo se neobvykle přes Sibřinu okolo hřiste, a tak
jsme bohuzel nenabraly Technika s Jonasem, kteří trochu nestihali start a docvakli si nas az v hospode Dreamer
byl malomluvny, furt sejckoval, ze mu nejde radit a boli ho nohy Skvorec, Hradesin a po deluxe asfaltu do
Tismic a pak tankodromem Zahrady a do Kostelce. Slunce ozařovalo tu nadheru, tu skupinovou cyklistiku,
jeeee... Pak jsme obrouzili Kostelec, na kostkach vypadl bidon Honzovi J. a obetavec Kajman se pro nej vratil,
aby si pak na 400wattech sjizdel grupu . Zaverecny Habr dal vyniknout Dreamerovi, ktery si odskocil do uniku s
komentarem Klimice: "Co to v tech Slapkach zerete?!?". Ale pred horizontem za to taky bere a Dreamera si
sjizdi, ja se gumuji s mensi ztratou za nim, huuu pekne to letelo! A pak se jiz domotat k iontu a zakoncit tak
skvele babi Kolodeje!
Bonzo, 2012-09-11 18:23:03
Dnes jsem chtěl dorazit ... Ale zapomněl jsem si ráno bidony a jet Koloděje bez tekutin se asi nedá. Nicméně při
odjezdu z práce na ex půl litr vody a jedu si dát Habr. Když vyflusanej ve Struhařově nebo kde potkávám balík,
tak ve mě hrkne a říkám si že to obracím a jedu taky, ale bez vody přeci ne ... tak jen balík zdravím a nebírám
směr Brod. Zdravím Kolíkáče, nevím, jestli mě poznal, jel jsem v modrém
Dreamer, 2012-09-11 21:05:37
ja si piti sice nezapomnel ale povolena kazeta hned na zacatku znamenala ze balik ujel :) ale nevadilo, pockal na
me hodny Technik, kazetu jsme utahli a dalsi si v krasnem letnim dni Ondrejov, Chocerady, Sazavu a nakonec
Habr na velkou! Kolodeje trochu jinak jsou porad Kolodeje!
Technik, 2012-09-11 22:21:23
Ano, pravda jest. Dnes opravdu vysněná vyjížďka v Gruppettu s rakeťákem. Nejprve trochu unavená vyjížďka
po průletu Jevanským údolím a Dreamerovým nitrožilním výronem endorfinů vrcholila Habrem v letos
rekordním tempu. Kampak asi jelo Téte de la Course. Dreamere díky!
Kolíkáč, 2012-09-12 10:59:24
Furt se člověk učí, "nitrožilní výron endorfinů" to je zajímavé spojení . Fanda hlásil, že mate problemy, tak se
zpomalilo a cekalo na Vas. Kdyz jste pod Strasinem tam furt nebyli, tak se konstatovalo, ze mate vetsi problem a
jelo se . A jelo se pekne, treba Kajmanovych 500W na velkou na Ondrejov, a nebo Fandových 75km/h. v
Choceradech v zatackach, a nebo vymývání mozku na Komorní Hrádek, a nebo stále tempo na Soběhrdy, a nebo
krásný sjezd od Čerčan, a nebo zkouska rovnovahy na zrezlem moste pres Sázavu ve Čtyřkolech, a nebo
nechapajici vyrazy nad Ironmanem Martinem, ktery na MTB jede takovou kudlu za Pysely, ze nam lezou oci z
dulku, a nebo setkani s Fandou, ktery si to zkratil, a nebo spic s Romcou, ze ktereho sálá mládí, a nebo vlacek
CKKV k 60km/h. pred Ricany, a nebo ... safra bylo to fajne! PS: Bonzo, orange cepicka nesla prehlednout, priste
prijed i bez bidonu, piti dostatek od kamaradu
Bonzo, 2012-09-13 20:15:21
Techniku, Kajmane: to jste si kupovali tuzemák ne u sámošky já byl zrouna tak krásně rozjetej do kopce, jinak
bych si frťana dal taky
Technik, 2012-09-13 20:50:08
jasně zkoušeli jsme jestli to nepojede na metanol líp. Dneska v Kolodějích jen 4 nadšenci,v Křenicích pak už
pouze 3. Kajmane kdo byl ten divoch, co si tam z nás v kopcích dělal pr*el? Na Habr to dneska nejelo tak jako v
úterý s Dreamerem,ve Struhařově docela kosa.
Kajman, 2012-09-13 21:33:04
Technik: Tomáš Koudela, jezdí za repre a jinak zatím ještě v Italském týmu S.C.Virtus Villa U-23, od příštího
roku půjde hoooodně vysoko, ale zatím je to ještě tajemstvÍ a slíbil jsem, že budu mlčet. Bonzo: Já jim říkal
"pijte rychle, začíná se stmívat" :)

Ivča, 2012-09-18 20:25:52
Tak mám za sebou premierové Koloděje. Vybrala jsem si moc krásné počasí, super lidičky, tak vše proběhlo
dobře. Klukům děkuji za pomoc se udžet v balíku
Dreamer, 2012-09-18 20:31:32
potvrzuji super Kolodeje asi fakt uz letos naposled v tydnu! A omlouvam se ze po Habru jsem necekal, prace na
me doma opet cekala, uz tak mi staci ty nenavistne pohledy kolegu kdyz jdu po 15h z prace
Kolíkáč, 2012-09-18 21:56:50
Dnes premierove Ivca, balik nabity, ze se ani autobus nemohl otocit a z toho 5 Šlapek!. Honza Janura v
mistrovskem dresu zavelel na Brod a pak na Habr, ja se prevtelil do role domestika s ukolem dovezt za kazdou
cenu Ivcu zpatky ke kostelu. To co mi leta delal Vyhup, nektere roky i Lena s Alankem, jsem ted mohl aspon
trochu oplatit. Habr rozjel ve velkem stylu Dreamer, ja hakoval Libu s vedomim, ze si to nenecha ujet, ale
pocitam, ze se lisak setril na sobotu, takze naskocila dira, kterou jsem chte nechte musel zalepit, jelikoz si prece
nenecham ujet takovou hvezdnou orange sestavu - Bonzo, Dreamer, Technik. A do toho Klimic s duem Hisport
Jonášem a Kajmanem. No horizont se drtil pekne a finale pred Struharovem jeste rozvasnil Technik svym
nastupem. Safra toto chutnalo! Diky bejci! A pak jeste pivko v Kralovicich na oslavu Ivcinnych prvnich odjetych
Kolodej! Gratulace! No co vice si prat pri uterku?
Kolíkáč, 2012-09-28 10:02:32
Od rána trochu zatažený podzim s destem, ale po obede jiz zacina slunce vykukovat a nalada se vylepsovat a do
toho Vokynova zvaci SMS, ne, ani dnes nemohu vahat. Necekam moc lidi, proste jen tak vytocit nohy, ale
nakonec se to zvrhlo v poradny kalup. Ono kdyz u kostela postavaji dve masiny Tomas Koudela a Svobodin,
kteri nam moc spici nedovoli, do toho Romča a na Strašíně Vokyn s Márou, no proste vypecena sestavicka.
Malokdy pamatuji, ze by se z Vyzlovky okolo pily kalilo k 50km/h., pak liznout Kostelec a hura na Konojedy, a
letecky den stale neni u konce, magnety pred Skalici letime za duem Tomas+Svobodin, Fanda marne chyta
molekuly kysliku a jen rve blahem, takhle se tady jezdilo za ery, kdyz se startovalo z Bechovic. Pak jeste
Kostelni Strimelice jiz v poklidnejsim tempu, je to radost pozorovat Tomase, jak se bezbolestne vznasi do kopcu
... Pres Stuharov a zadem kolem nemocnice na strasinskou rychlodrahu a nemusim ani psat, ze kdo nemel 53x11
tak tam proste nebyl, o 10km/h. jsme prekracovali povolenou rychlost v obci. Fíha, to byl mazec, a do toho
slunce, ktere ozarovalo tu nadheru! 90km za 2:45h. a to jsem v zaveru uz jen tak motal nohama. Ani jsem jiz
nedoufal, ze toto letos zaziju. Diky!

