rok 2013
Kolíkáč, 2013-04-02 19:48:02
Ano, rvu uaaa, po dlouhy době si do denicku zapsat prumer přes 30, i přes zimu, kterou jsme ani moc nevnimali,
to zase byly stary dobry Kolodeje. Camrda, Chose, Technik + jeden Sokol Kbely a na Strasine Jonatan s bafunarem
Fandou, který tam prijel jen autem nas povzbudit Na Vyzlovku, udolim do Skalice, sumavske Vlkancice a pak
jen roztáhnout ruce a nechat se odvat vetrem smerem ku Praze. Znovu se potvrdilo, ze kdo ma talent nemusi
najizdet objemy, Camrda s Chosem si chrochtali blahem v kazdem kopci a spolehlive viseli. Jen Technik byl po
Velikonocích takovej lehce vyndanej a otocil to jiz na Mukarove. Kuci diky, Kolodeje zase ozivaji v duchu svých
nejlepších tradic!
Camrda, 2013-04-02 20:48:41
Vy talenti... Já dejchal jak stará bába a přemýšlel, kdy svěsím nohy, zatímco si Kolíkáč s Jonatánem na špici
povídali... Jsem rád, že jsem jel, i když jsem to pečlivě zvažoval, najíždění km o Velikonocích se na mně podepsalo,
krásně jsem taky dneska ve Vrchlabí s jedním obch. partnerem poobědval výborný steak, takže jsem i nechtěl jít
do situace, kdy bych se steaku zbavoval špatnou stranou a na Strašíně tak všechny vystrašil. Každopádně steak
vydržel na svém místě a já taky, téměř celou dobu vzadu . Díky všem a doufám, že brzo přijde doba, kdy se budu
moci na špici ukázat alespoň občas.
Iceman, 2013-04-08 12:36:15
To byl ale vypečenej víkend. Začínám trochu ze široka, vše však souvisí se vším. V pátek večer zjišťuji, že tretry
opravené v týdnu v SP kolo jaksi nefungují . Naštěstí alespoň na válce to bylo. Tím je však rozhodnutá sobota.
Místo na Ještěd uháním do SP kola, kde se oprava naštěstí daří, nicméně tady mě už neuvidí ! Lámu telefonicky
Camrdu, bohužel rozvrhy nesladíme, možná Koloděje v neděli. Dávám tedy na samotku svůj oblíbený trojboj
Přestavlky, Komorní Hrádek, Ondřejov. Cítím se parádně, aby ne, neprší , tempo volím rozvážné, plánuju na zítra
ty KOLODĚJE přeci. Ráno vstávám a mám normálně starťák. Jedu přeci do Koloděj , kolikrát už jsem si říkal,
tam už nikdy a ejhle už je to tu zase. Snídám, letmo kontroluji Spešla a ejhle , to se mi snad zdá ! Defekt ! Snídaně
jde stranou, dávám novou duši, buším psi a to snad není možný, zas to syčí, nevěřím svým očím a následně zjišťuji,
místo nové duše jsem nasadil starou . Kleju jak pohan a jen se v duchu modlím aby tohle byl poslední negativní
zážitek dne. Není, venku je mokro. No nic, tohle zabalit nemůžu, jsem oblečenej, jednice ready, na zimáka vůbec
nepomýšlím. Nakonec, jak se ukázalo, konec dobrý všechno dobrý. U kostela je nás bezmála 30. Šlapka žádná,
volám Camrdovi, odradil ho mokrej asfalt, musí teď litovat, nakonec to není tak zlé. Letňáky jsou na půl se zimáky
a přesně na čas se odpichujeme. Zaslech jsem cosi o Sázavě a Vlkančicích, to vypadá pro mne nadějně, něco bych
uviset mohl. Na Mukařov se jede velmi pozvolně a mě trochu stoupá sebevědomí a tak si dokonce dovoluji za
Vyžlovkou dlouhou špici. Před Vlkančicemi David Klíma cosi spravuje, čeká se, nicméně část jde na Vlkančice,
část včetně mě na Sázavu. Na špici vlezl Klíma a je to znát, ale nic hroznýho, pořád jsem tam a docela si lebedím,
kostky ve Skalici dám a údolí tímhle tempem taky dokáži uviset. To by se však muselo jet . V Sázavě je jasné,
že kostky ve Skalici dnes nebudou, ty budou až na Ondřejově ale na to nemám čas myslet, Dojetřice jsou tu a mě
začíná být jasné, že to bude tuze zajímavé. Každý se baví jak může. David Klíma vypráví Švejkoviny, borci z Kbel
taky nezavřou hubu, jen já se začínám potit. Dojetřice jsou nekonečné, ale hurá !!! jsem tu, ale řádně znaven,
pocity ze včerejška, kdy jsem přijížděl pod Ondřejov pln sil, tak ty tedy nemám. Navíc Vodslivy dolů se jedou
dost rychle, v Choceradech přes řeku si dávám abych docvakl , už se smiřuji s tím, dnes končím. Mimochodem,
je nás už jen 9. David Klíma a 7xKbely, slušnej oddíl no. A pak slyším : " Davide pomaleji " a nejsem to já . Tak
tohle nesmím pustit a lepím a lepím co to jde, takhle rychle jsem Ondřejov ještě nejel, je tu HP a pořád ještě jsem
tu. Náádhera, neskutečný. Euforie však rychle odchází, na začátek cedule Ondřejov se sprintuje a to už je
definitiva, svěšuji. Co dodat. Nádhernej den. Pro mne neskutečná euforie. Na Jížo je to sice proti větru, já si
vychutnávám cyklistiku, před Svojeticemi registruji nějakého silničáře a hele, otáčí se a vyklube se z něj Malina
. K mému údivu mne poznává, takže tak prošitej zas nejsem, mě to trvá déle, není se co divit, kukla na hlavě a
hlavně novej karboňák pod ním. Byl to nakonec dobrej den. Škoda jen, žes alespoň Ty, Camrdo, nedorazil
Kolíkáč, 2013-04-09 22:08:56
Konecne vice nalehko, bez zimni bundy, termosky a kolo osacene v me soucasne radoby top zavodni vybave,
pekne ho zajet pred prvni zkouskou ohnem. U kostelika ale smutno a prazdno, jen dvě šlápoty vyrazi do Posazavi,
nastesti nas jeste zachranuje pred Strasinem Jonatan a jedeme po trase jarniho Sazavaku, otestovat, kde pribyl po
zime krater v asfaltu. A docela se leti, Chose proklina zimni bundu, ale i me dve vrstvy pradelka a zatepleny dres
s vestou je nekdy prilis, zvlaste na Dojetrice, kde Jonatan priklada pekne pod kotel. Safra, takhle tady viset i pristi
vikend, to by bylo neco! Slitneme do Chocerad a na Ondřejov trochu poskadlit triatletaka na kostkach, klenot pod
zadkem leti jako splaseny, az z toho jde strach, no neni se na co vymlouvat hochu... U pumpy neni chut na ledovou
lazen, snasi se soumrak, ale hlavne, ze jsme nezmokli, i slunce nam ozarilo cestu a naznacilo, ze ta prava cyklistika
zacina, ano, to nejkrasnejsi obdobi je tu! Vsem preji uzivejte co to jde, znate preci urcite tu starou pravdu, jak to

vsechno rychle utece, Doksy, terasa, za chvili Kral a zase budeme ladit zasterky Takze vylezte z nor a prijedte
priste! Diky Chose a Jonatane za rychlou stovecku!
Bonzo, 2013-04-16 18:44:41
Stejný příběh jako kolikrát loni... Ráno zapomenu bidony, takže bez tekutin Koloděje nerozdýchám - jedu si dát
na sucho sám Habr a v Doubravčicích ještě Trubu a po výjezdu pecka :DDD pěkně jste to žehlili - Kajman a Léňa
na špici kolodějského balíčku ;) od Přehvozdí na Kostelec se pěkně trénuje síla, tam se mi pěkně nafukujou nohy
a vypadalo to, jeli jste hezky od podlahy ;) ... Tak snad ve čt
Léňa, 2013-04-16 19:47:10
Stal se zázrak a podařilo se mi uvolnit včas z práce tak abych mohl znovu po roce navštívit Koloděje. A stálo to
za to, sice bez šlapkovské účasti, ale za to za krásných, příjemných dvacet stupňů! Na krátké, krátké to ještě nebylo,
návleky se pěkně hodily. Trasérem se stává Honza Janura a musím říct, že se vyzná . S Kajmanem jsme si
několikrát zavzpomínali na PRS a věta: Toto letělo zazněla nejedenkrát Bonzo byl příjemným zjevením, škoda,
že se nepřidal. Habr nechyběl a díky Kajmanovi se dal vyjet i na velkou, safra klucíííí chyběli jste, tak bychom se
sprasili!!! p.s.: Rychlodráhou od Strašína jsme snad pod 60km/h nešli!
Dreamer, 2013-04-18 21:11:26
me prvni letosni Kolodeje ve zhavem Kanarskem stylu, cca 15 lidi vcetne Mistra CR, nemelo to chybu, slunce,
horko, vitr, nastupy, kopec, pad, proste cyklistika se vsim vsudy!
Camrda, 2013-04-18 21:26:09
Bylo to super, můj obdiv Romanovi, jak se po pádu hnedka zvedl jakoby se nic nestalo... Já bych se tam klepal
ještě půl hodiny. Když jsem to vyprávěl doma ženě, tak mi na to odpověděla - No asi nespadl poprvé.... Doufám,
že je Roman ok. Jinak dík všem a sypu si popel na hlavu, že moc netahám...
Malina, 2013-04-18 21:32:52
Krásnější návrat do balíkové cyklistiky jsem si nemohl přát! Kluci díky moc!
Kolíkáč, 2013-04-19 08:05:00
V nedeli vecer pri polknuti krk a od pondeli tezce zasazen muj vzduchovy a pylovy filtr. Do haje, takhle jsem si
jaro nepredstavoval, takze pohov, ve stredu to zkusit jen zlehka protocit, ve ctvrtek se slzou v oku i kvuli praci
odmitam pozvanku od Kapra a Orla na dopoledni pastvu, odpoledne stale nic moc, Dreamer potvrzuje Haje v 16h.,
od rana Malina startakem zere notebook a kupuje tratovky, Camrda ma vytunene kolo, nervy, mam, nemam, 15,30
vola reditel Vokyn, musim, prikaz reditele je mi vsim, navic to srpnove pocasi venku, na toto jsme se preci tesili.
Kratky, kratky, dva bidony, do nosu nastrikat cely farmaceuticky prumysl a jde se na to. Kanarek Dreamer jen
potvrzuje, presne takhle na breznovem ostrove bylo, u kostela narvano a do toho mistrovsky dres v nasich barvach,
HiSportaci, Ala, Romca, Honza Janura ... Jeste ze jsem tady, na vsechno se zapomina a jen si to uzivam v te
skupine nadseni a nateseni. Honza Janura to vytycil na Brod a Molitorov, na Strasine nabrat ricanske legendy
Tomase Jecha a Vokyna, uaaa ... Molitorov radeji na udrzbu, i kdyz nohy by chtely si to prasknout s Dreamerem
a Malinou, kteri leti vstric vrcholu, ale jeste ze tak, mizeli nejak podezrele rychle A pak se svezt po hladounkem
asfaltu pres Mukarov, videt bolestivou epizodku na Strasine a skoncit v osvezovne v Kralovicich... tak diky, ze
jsme se zase slezli!
Léňa, 2013-04-23 19:39:12
Dnešní Koloděje průměrem něco přes 33 byly cítit, Technik se podruhé narodil když rukavičkou ve čtyřiceti
pohladil autobus . Dva dny 200km, nožičky brní jsem rád, že ted na kolo nebude nějaký den čas
Kolíkáč, 2013-04-24 10:06:43
Doma rychla svaca, vymenit bidony a druha uterni etapa je tu. Na T Technik s provokujícím Lenou ohledne casu
na Sazavaku, no jo noooo a u kostela jiz Camrda, Kajman, Romča, Martin a dalsi, cestou nabrat říčaňáky a chytit
Kajmana do dvojičky, auu toto bolelo, i kdyz vitr zatím v zádech jelo se hodně svižně směr Kostelec. Fanda uz ma
vymyslenou svoji zkratku pres Vlkančice, skupina to foukne přes Benátky a ve Skalici se zase sjedeme. Pred tim
jeste nemila prihoda s autobusem, na uzke, dosti rozbite silnici, kde neni moc videt do zatacek, nas zacne predjizdet
takovym stylem, ze leva strana dvojicek jede asi 5 cm od jeho plechu, a Technika dokonce lizne pres rukavicku.
Ze zadu to byl desivy pohled, už už jsme videli, jak jdeme vsichni k zemi Nechybou dolů, Sázava, Skalice a
údolím k Habru. Tady se tempa ujímá Kajman a tahne kolodejske vlky nahoru. Pak se to nejak rozprchne, az z
toho musime skocit na jedno do vyhrateho hotelu s říčanskejma Skvelé obdobi venku ted, vivat cycling!

Camrda, 2013-04-25 21:16:42
Ještě jednou sorry za tu vlnu, toho předjíždějícího auta jsem se fakt lekl a řetězovkou to dorazilo až na Technika
na konci, to mě mrzí, pak už jsem byl s nervama v řiti a přibržďoval při každém rizikovější situaci. Doufám, že
jsme touto epizodkou už uzavřeli tyhle krkolomnosti a čeká nás jen to hezký, viz třeba dnešní let ze Strašína při
zpáteční cestě. Doufám taky, že se ta oteklá ruka do rána zpraví.
Kolíkáč, 2013-04-25 21:22:18
Techniku, ty jsi silnej a kousnes to! Silnicni cyklistika bohužel nekdy fest boli, ale zase prinasi neskutecny
emotivni pecky! Trpíme s Tebou, verme, ze jsi si to vybral za nas všechny ....
Trochu neslavny začátek, bohužel to dnes zase padlo a odnesl to Technik, to asi ty ozonovy diry, auta nervozni,
proste videt skupinu 20 cyklistu je pro nekoho jako cerveny hadr na byka. Ale jen co jsme se vymotali za Strašin,
na vse se zapomina a uzivame si toho našeho krásného kone Letni parada směr Kostelec, Skalice a Belokozly,
poprvé se mi poštěstilo slyset dychajicho Malinu, ale ovšem když jsem jel uz pekny doraz, on si jen zacvakal,
zvedl zadek a vsadil si tam wattovou spicku. Safra, to byl pohled! Bejku, ten mistrovsky dres Ti bude slušet i letos!
Xaverov, zapomenuta vesnicka jak nekde na Sumave, sletet Vodslivy, kde vládnou nevyzavodeny dorostenci
Tomas J. s Honzou J. A pak hura pro puding na HP, Malina znovu kraluje, ja v zavetri za Dreamerem na zimaku,
ondrejovske kostky jen rozezni nase obruce, abychom pak u pumpy zhodnotili dnesni nasleh. Nevystrileny
HonzaB ještě navrhuje Habr podle planu, ale většina odmita a sineme si to do kralovicke osvezovny, kde se toci
na Jirku! Stary casy jsou tady, 6 Slapek je toho důkazem, a prekvapeni Iceman to v pohode objel!
Iceman, 2013-04-26 08:38:03
Děkuji celému snad 18hlavému Kolodějskému balíku, za A/ že zvolnil po Bělokozlech a já mohl docvaknout, za
B/ že počkal na Ondřejově za C/ že se nejel Habr. Díky tomu opravdu mohu napsat, objel jsem celé Koloděje .
Rozhodně neplést s výrazem UVISEL.
Malina, 2013-04-26 08:49:16
Dobrý včera, fakt dobrý! Víc dnů, jak včera. Po práci sjíždět mezi 20 cyklisty do Skalice, stoupat do Bělokozel
vstříc slunci, sjíždět do Chocerad našimi elévy nebo na velkou na Ondřejov. Srdce romantikovo plesá! I to pivko
bylo!
Kolíkáč, 2013-05-02 20:19:28
Dvakrát by jsme je dnes nestihli do tmy, ale tech 90km za 3 hodky bylo skvelym podekovanim noham po vcerejsku
a pripravou na vikendovy nasup Prekvapive Malina po časovce Vinohrady-Kolodeje v case cca 20 minut, Iceman,
Kajman, Romca a do toho Liba s Klimicem. Iceho polilo horko, ale když v pulce řekl, ze se jede dnes pomalu, tak
jsem to pochopil, ten bejk ma formu a letos lita! A to si daval s Libou spice, zadny parte na zadech, proste drsne
furt na velkou! A to nadseni z nej primo sálalo, skvely zážitek. Voda neprisla, stromy rozkvetle az do nebes, cerstva
zelena travicka vukol, to nej obdobi je proste tady, nezapomenme na to, za chvili Doksy a pak uz jen budeme zase
ladit zasterky
Iceman, 2013-05-03 10:06:06
Včerejší Kolíkáčovo pozvání do Koloděj jsem bral jako formalitu, pro vytočení jsem plánoval něco jiného. Obloha
byla příšerná, zima a mě se vlastně vůbec nikam nechtělo, takže jestli jsem měl přidat pár km, hlava nakonec velí
16 kruhák. U kostela hodnotím, méně někdy znamená více a mě padá srdce do kalhot, tak tentokrát budu rád za
Mukařov. Brzy se však ukáže, že závodní středa vykonala své a opravdu, fakt se jede, že i Iceman stíhá. K tomu
žádnej kopec, jen roviny, v háku, magnet do Kostelce s větrem v zádech, páni, já si fakt poprvé užívám v
Kolodějích. Cestou na Jížo u mne euforie dostupuje vrcholu. Robert se směje pod fousy, ale o tomhle se mi
začátkem roku ani nesnilo. Bože díky !
Iceman, 2013-05-12 19:11:52
Sobota byla na draka, přesto pro povzbuzení nálady jsem doma oprášil zimáka a zimní bundu a projel se do Davle
a zpět , v myšlenkách stále obdivujíc kluky na Mamutu. Naštěstí nedělní ráno jak vymalované, sice 14 st. ale
sucho, takže jednice může ven. 9.15 v Kolodějích plno, min 20, nechyběl Romča Chládek, Matula a Klíma. Až do
Olešky v poklidu, pak se na mě dostane a musím tahat Plán je daný, závodníci Bělokozly, Rataje a dále, zbytek
Sázava a Jevany, jsem rozhodnut, Rataje jsem tento týden už jel. Bohužel kousek za odbočkou na Vlkančice špatně
uhýbám a ocitám se se závoďáky a jedu do kopce který neznám, na Mělník, hroznej asfalt, Klímič topí. fujjj bolí
to, sjíždím to až v klesání z Nechyby. Na Bělokozlech už nic nezkouším, tempo co jedou je pro mne zcela mimo
realitu, nevadí, nahoře se sjíždím s výkonostně podobným kolegou a pak už pohodově přes Ondřejov na Jížo.

Bonzo, 2013-05-19 18:28:51
Mé první letošní ;) Prý snad 50 hlav, našlapáno, lidí jako o závodě a také se taky tak chvílemi jelo. V rozhodujícím
stoupání (někde za Benešovem, kde pěkně špicovali Camrda a Chose) hned na patě kopce mám ztrátu kvůli
neznalosti trati. Pak se snažím doskočit čelní grupu. To by se asi povedlo, kdyby kopec byl delší. Na horizontu
pochvala od Camrdy, díky :) Koukám po skupině a brácha tam někde zůstal, tak parkuju. Chose byl také vyklepán.
Nedělní kolodějský trénink dojíždíme na pohodu. Ještě se trochu zmáčknout z Chocerad na Ondřejov a pak už z
kopce na pivko do Brodu. Pěkný nedělní ... :)
Camrda, 2013-05-19 19:50:43
Mooc moc pěkný to bylo. Ráno jsem vyhlížel Icemana, ale nedorazil . Ze začátku pomalu, pěkně ve dvojičce s
Chosém a jak Chosé říkal, tak do Benešova to bylo skoro zadarmo... No a pak to začlo... Skupina, kterou Bonzo
opustil za Benešovem začala závodit a v Divišově se rozdělila: půlka přes Sázavu a půlka přes Ondřejov, zvolil
jsem Ondřejov a při dojezdu nahoru kolem půlky pole , jsem málem vypumpoval Ondřejovskou pumpu... Když
už jsme byli všichni tak hurá do Mukařova na jedno studený. Krásný počasí a doma necelých 130 km. Myslím, že
oranžová byla vidět. Ráno jsem si podal ruku s Mlhošem, Chosé jel jak hodinky a nechyběla dvojka bratrů z ČB,
ze kterých tam byl jeden vrchař, co letěl jak vítr a kdyby v tom pokračoval ještě chvíli, tak se s tou skupinkou budu
muset rozloučit... Krásná neděle, jen se mi na čele teď večer objevily asi 4 opálené obdélníky od helmy... No nic
aspoň si budu mít zítra v práci s kolegy o čem povídat.
Hulis, 2013-05-19 22:03:12
Moje první koloděje co jsem jel, byly kdysi dávno a ví bůh jestli jsem už měl tretry nebo kecky... Samozřejmě mě
raketáci odpálili po pár kilometrech, což ve mě vytvořilo psychykej blok, že do koloděj už ne... No, nakonec mě
bratr ukecal, že prej nedělní koloděje jsou jen vyjíždka a jede se v klídku... Taky mi povidal, že všichni bejci budou
na masters... Po zvážení jsem mu kejvnul, že teda jedem... Po příjezdu do Koloděj bylo všechno trošku jinak...
Hafo lidí a ne žádný výletníci... No nic, po chvilce se to rozjelo a vážně, bratr nekecal, jel se klídek, tedy aspon ze
začátku... Pak se někdo zbláznil a jak to tak bejvá, závodáci chytaj na první nakopnutí a už se ta lavina nedala
zastavit, ale pořád jsem to tempo více méně v pohodě zvládal... S bratrem jsme jeli mezi prvníma dvojicema hned
za chosem a camrdou... Po pár kilometrech došla špice na chlapce ve voranžovym... Camrdo, ke koksu se
nečuchá!! Vaše špice byla fakt vostrá a v tom kopečku za Benešovem to fakt bolelo... Jsem si řikal, co tam ten
kluk blbne, on mě chce snad odpárat... Sice s bolestí, ale i tak jsem (jsme, bratr bonzo jel podle mě) tenhle kopec
zvládli celkem vepředu... Bohužel pro mě už mě to docela načalo a na hlavní HP jsem už čelu nestačil... Takže,
tímto se chci bratrovi omluvit, že jsem ho odpáral z těch nej. protože na mě nahoře čekal... Po kopci, mezitim co
jsem odfrkával nás dojelo asi 5 odpadlíků, tak jsme se jich chytli a valilo se dál... Po pár kilometrech ve sjezdu z
Vodsliv jsme nabrali choseho... Jeden člen z naší skupiny před Ondřejovem píchnul a ostatní na něj čekali, tak
jsme si to z Chocerad dali ve třech... V Brodě nám to vyplivlo 126km, ale ale... Byl jsem odpárán nedělníma
''výletnickýma'' kolodějema... Hold jsem pořád ostuda..
Chose, 2013-05-20 10:13:07
Zůstal jsem o víkendu netradičně v Praze, počasí bylo jako vymalované a tak jsem byl vyhnám z tepla rodinného
krbu na kolo na mé první nedělní koloděje. U kostela narváno, na závodech snad nikdo není, všichni jsou v
kolodějích. Povětšinou známé tváře z tréninků v týdnu. Trasa byla naplánována pěkně. Týnec, Benešov, Ondřejov.
Do Týnce se jelo parádně v závětří veliké skupiny, pak se to začalo trosku houpat a Kajman na špici začínal
přikládat. Za Benešovem to vyšlo na Mě a na Camrdu, říkám mu: hlavně prosím neblbni, ale on néé, jel do kopce
jak rozzuřenej bejk. Pak už to bylo nahoru dolu a jelo se takové tempo, které jsem nebyl schopen akceptovat a tak
jsem byl rád že háknu Hulise sotva jsem vypotácel ondřejov a jeho věrný bratr Bonzo nás dotáhl do Mukařova,
kde jsem se odpojil. Doma 141km , krásná neděle. Už chápu proč mnoho lidí nejezdí na závody, protože v
kolodějích tam to žije.
Camrda, 2013-05-20 15:17:53
Jen abych vše vyvedl na pravou míru, tak ten kopec za Benešovem jsem jel v tempu podle Choseho a dalo mi to
teda pěkně zabrat, no a kdyby Bonzo nečekal na bratra, tak ze skupiny vystupuju a jsem někde před Divišovem
možná ještě dnes, takže žádnej bejk a žádnej kokain, vy hovaďáci .
Léňa, 2013-05-21 19:38:34
Orlíku dnes by se ti to líbilo. Zmeškal jsem sraz na téčku s Kolíkem na kterého jsem ještě pár minut čekal až jsem
nakonec musel úsek Měcholupy - Koloděje dát za 13 minut, uff časovka jak ďas. Z Kolodějí naštěstí duo Kajman,
Svobodin jelo opravdu rozumné tempo, při kterém šlo regenerovat, příjemné to překvapení. Po obloze se honily
mraky a my za nimi respektive těm dešťovým naproti, což několikrát způsobilo zmatky ve směru kterým se
vydáme. Nakonec na zahřátí Klokočná, která se jela v tempu, což mi vyhovovalo a mohl jsem pěkně potrénovat
sílu (tzn. nejít pod 50x19). Z Klokočné jsme spadli do Střímělic směrem na Habr, který jsem chtěl vyjet v klídku,

přeci jen mě ze včerejška nohy bolely, jenže to by mě tam všichni nechali, takže opět pěkné tempo pěkně schovanej
za zadním kolem našeho maratonského bednaře z Jíža, který odtáhnul snad polovinu Habru. Na vrcholu se dělíme
na skupinu, která to razí přes Struhařov a nás co se vracíme přes Mnichovice na Říčany. Ve sjezdu do Mnichovic
Kolíkáč potvrzuje, že od doby co jezdí závody na špici, řeže zatáčky hlava, nehlava jo toto my v hlavě stále chybí....
Z Mnichovic až do Říčan nás zkrápí přeháňka, kterou díky ďábelskému tempu ani nevnímám naštestí ještě než
dojedeme do Lipan jsme zase suchý. Celkem vzato to byly krátké Koloděje jen s dvěma kopečky, průměr 29,7km/h
a ikdyž průměrná tepovka byla nízko bylo to po včerejšku rychlejší než jsem chtěl. Takže asi tak
Kolíkáč, 2013-05-23 14:29:11
Dnes pekna kosa, ale co by jsme za to dali v unoru ci breznu! Tak kdo se dnes chysta proletet s kolodejskou
muzou? Vzdyt utery bylo tak omamne, Klokocna, Voděrady, Habr, drtit kopce pri skupinove terapii a na zaver si
vyfoukat vlasy fenem znacky "Steba", ktery roztocil pred Ricany neuveritelnou spic. A pak sednout na obrubnik s
orosenym iontem k juniorum Romcovi a Tomasovi a poslouchat ty historicke zkazky v zari zapadajicho slunce.
Nevahejte, sezona speje ke svym "A" matchum, vypnete soustruhy dnes o trochu drive a dorazte ke kostelu, zivot
je kratky a neni treba vahat!
Kolíkáč, 2013-05-23 19:41:15
Jiz zadny zvaci prispevky nikdy psat nebudu, jsem posekanej jak po Mamutu, to byla kolodejska Bakala academy!
bleeee
Camrda, 2013-05-23 21:14:56
Potom co se v jednom delším stoupání pro mě změnil pojem o čase (přišlo mi, že jedna vteřina trvá tak minutu),
kdy jsem slyšel pouze svůj dech a byl schopen vnímat pouze Smejkyho zadní kolo se mi postesklo po Icemanovi
a jeho VV - Velmi Volně, Vele Výletech do Vraného nad Vltavou a Veselém Vyprávění... Jinak díky všem za
super svezení a omluvu, že jsem se na špici neukázal ani vteřinu .
Hulis, 2013-05-28 20:00:57
Yeeeeeey, tak dneska jsem poprvé uvisel Koloděje... A ještě k tomu úterní... Tak abych začal, vyjížděl jsem z
Brodu na Mrzky, Doubravčice, Mukařov a Říčany za bratrem do práce... Pěkný tempový kopečky na rozehřátí,
nějakej jsem vypustil, jinak si dal vostře... Z Říčan jsme v Kolodějích byli za chvilku a když už jsme dojížděli ke
kostelíku, kolodějská mašina akorád vyrazila proti nám. Po minulých nedělních kolodějích kdy dorazilo + - 50
kousků jsme se zděsil, že tu je tak málo lidí a samí rakeťáci... Řekl jsem si, že tady dneska asi moc dlouho
nepobudu... Začátek se jelo rozumný tempo směr Brod, kde nám Kolík důrazně domlouval, aby jsem se neodpojili
domů a jeli dál... No přeci jsem do Koloděj nejel kuli 15km abych se zase svezl domů... V Brodě jsme nabrali
směr Tuchoraz, tam to ještě šlo, i Přehvozdí jsem přejel celkem vepředu, no ale pak přišlo, co přijít muselo... Okolo
truby před Kostelcem se dostali na špici Kolíkáč a bratr... Naštěstí jsem jel hned za nima, takže bylo dost času
cedit se dozadu, když už sem se otočil a tam nikdo, háknul jsem Camrdu a v ten moment jsem viděl rudě... No
neskutečně jsem trpěl... Musim poděkovat Kolíkáčovi, že domluvil bratrov,i aby odstoupili, jinak by mě bratrsky
krásně odpáral... Jen počkej bratříčku, abych ti za tohle nevypustil zadní kolo... Hned jak se na špici dostala
další dvojka výrazně se zvolnilo, hned jsem sahal po bidonu a napít se... To nejhorší jsem přežil, potom už se do
Kostelce jelo relativně v pohodě, odfrknul jsem si, prohodil pár slov s Kolíkem kretej právě odstřídal a jelo se
dál... Teď už jsem měl pěkně roztočený nohy a nějaký ty brdky jako např. na Vlkančice jsem ani nemusel
vynakládat tolik sil abych byl někde vepředějš... Po Vlkančicích na mě a bratra vyšla špice, mmm parááááááda,
první špice v Kolodějích po boku bratra, slušnej pocit, jen doufám, že jsem to moc nebrzdil... bratr mi řekl jedu
podle tebe, celkem to valilo, nekoukal jsem na tacháč, ale prej jsme jeli přes 40... Dál se jelo na Stříbrnku, kde
jsem na kostkách zkusil co vydržim a dral jsem se dopředu.. Nahoře byl první Technik, aspon myslim, já se tam
vydrncal asi jako čtvrtej, sjezdík ke trianglu a ejhle, půlka rovně, půlka doleva na Odnřejov... Bohužel jsem byl
mezi těma co jeli rovně, když se rozhodlo že se pojede na Ondřejov, takže do hlavního kopce jsem šel se ztrátou
na první a už jsem ani nečekal že je dojedu, tak jsem si jel svoje tempo (kdybych byl vepředu hrozně by to bolelo,
jak bych se snažil hákovat ty nejlepší, ale stejně bych to nezvládnul), takhle jsem jen sledoval Dreamera a bratra
jak tam spolu závodí... Otočil jsem se a zjistil jsem, že je za mnou Camrda, kterej mě po chvilce dojel a nastoupil
mi... Chvilku jel předemnou, pak jsem tam hodil o zub těžší, docvaknul jsem si ho a na Ondřejov jsme dojeli
společně... U studny se čekalo, další možnost napít se a vorazit... pak se jen zklouznout do Svojetic, kde jsem se s
bratrem odpojili... Děkuju všem za parádní trénink před doksama... Domů jsem sice přijel hrozně posekanej, ale
uvisel jsem to...
Dreamer, 2013-05-28 20:36:15
dnesni Kolodeje byly nakonec velmi pekne, pocasi nakonec vyslo, nicmene poprve jsem vnitrne premyslel jestli
se na muj vkus nejezdi uz moc turisticky, Kolikac se bal prislapnout s vidinou bedny na Doksech, ve finale Liba
Janousek neakceptoval nase turisticke tempo a nekde v polovine se odpojil, aby si mohl odtrenovat to svoje nekde

na samotku :) Takze myslim ze nejvyssi cas pro Orlika aby zacal pravidelne navstevovat Kolodejske turisticke
kochaci vyjizdky, celou dobu jsem se strachoval jestli budeme mit vubec prumer pres 30, no nakonec asi 31,6, ale
nejspis nam porad jenom foukalo do zad! Malina by dnesek ohodnotil slovy "ze s tim jedeme jako s hnojem!" a
mel by pravdu!
Kolíkáč, 2013-05-28 20:39:23
Ja brecim stestim, kluci ceskobrodsky, diky ze jste! To byla podivana, to jsou emoce, to jsou reporty, vitejme ve
staro-novych casech! Dnes 6 orange, Doksy se vznasely ve vzduchu, Hulis jel jak utrzenej vagon, s Bonzem jsem
si na spici nedokazal pokecat, jak jsem lapal po dechu, Technik drtil horizonty po italsku, Dreamer po sumavsku,
jen ten Camrda jel jak s hnojem Skvely to bylo skvely, branicky dvoulitr hasi tu kolodejskou zizen!
Bonzo, 2013-05-29 09:49:30
Pane Lorenc, uhákuju Dreamera v kopci? Ještě ne ... :DDD Koloděje byly dobréé, s hnojem se jezdí fakt dobře.
Jsem rád, že brácha vydržel celou trasu a že se mu trénik líbil ;) Brácha, to kolo nezkoušej, vím kde parkuješ,
abych ti neroznejtkoval řetěz :DDD jj, špice s Kolíkáčem od podlahy, hezká trasa a na Ondřejov touto stranou
jsem snad ještě nejel Tam s Dreamerem mini závod v kopci: on nástup --> já nástup --> já hákovat --> dvě otočení
ze sedla a já na šrot --> sednout --> podřadit --> kopec domlátit (super trénink na Romanov ;)) Už se těším na
další trénink s hnojem
Dreamer, 2013-06-04 20:38:24
Modranska pod vodou, tak nezbyvalo nez vyrazit na turistiku (zdravim zavodaka Orlika!) do Kolodeji. Pocasi
vypadalo slibne, pak se vsak zacalo trochu kazit a tak tepla vybava prisla vhod. Ke konci zacalo jeste i prset ale to
uz nas nemohlo rozhodit po minulych dnech. Misty v udolich jeste potoky vody, takze to chce jeste den dva, nez
se silnice zacnou vracet do normalu. Rozhodne to dnes nebyly deluxe letni Kolodeje ale porad to melo svoje kouzlo
a clovek si to nakonec uzil!
Technik, 2013-06-04 20:56:15
Dneska jsem si po prvních minutách v sedle říkal: Vole, měl jsi sedět doma za pecí a zrát buchty!!! Cestou do
Brodu jsem skoro nepromluvil,". Parťák Dreamer si chudák moc nepokecal. Mlčení prolomil až Habr, sračky na
silnici v Mnichovicích a Klokočná. Nakonec nás svlažil vytoužený jarní deštík. Skoro mi přišlo, že mě to začíná
bavit :) Bodejť by né, když jsme Klokočnou vylítlY pěkně šlapkovsky poskládaní ve trojici v čele s Dreamerem a
bejčicím Kolíkem! Nahoře pak čekačka na ostatní :) yeeeaaah
Kolíkáč, 2013-06-04 21:44:45
Diky bejci, ze jste dorazili, myslim, ze se dnes plne potvrdilo stare porekadlo, ze po Doksech konci sezona, dnes
prisel do Kolodeji podzim Ještě ze jsem jen zhruba splachl před 16h. nanosy pisku a bahna z vikendu, jelikož
bych si hodne nadaval, kdybych kolo lestil. Chvilemi potoky vody a bordelu, hlave se taky moc nechtělo, ale
kupodivu nohy jely dobře a radostne. Magnet ke Kostelci vedle Itala Steby, to byla první predzvest, ze to dnes
uplne zadarmo nebude, Habr pekne tempove a vrchol byla Klokocna, kde uz to za Snílkem bolelo A pak jiz v
podzimnim desti to dobrousit domu na vecerni zranici, nevim jak vy, ale jak je ta zima a vlhko silene zeru a honi
me mlsna Cokolada je ve me, buraky taky otevreny, sklenicka Sangrie a do toho citronovy starous, no není to
paradni utery?
Kolíkáč, 2013-06-07 07:57:02
V utery v Kolodejich podzim a ve čtvrtek jiz zima, pekne jsme zkontrolovali silnicky v najížděcím Polabi, jen
kdyby to nepilotoval HonzaB, který jel jako hovado! Icemanovi se zasekl compjutr, pry mu tam furt na zacatku
sviti 4. Honza Janura si chrochtal, ze v Celej ma malokdy prumer přes 36km/h., Svobodin mel kratke kolo, když
jel s HonzouB spic Za Brodem jsem Honzu vyfasoval do dvojice ja, a bylo to za trest, asi po 3 minutach jsem
dobrovolne odstoupil, protože to se nedalo. A pak jiz jen lajna letela přes Sadskou, Kersko, Prerov nad Labem.
Svobodin to okomentoval slovy, kdo je ten sedivej, to je snad druhej Malina Ale jo kratky kratky, doma nemusim
susit tretry, bylo to paradni, diky!
Iceman, 2013-06-07 10:54:07
To byl fofr včera . Tentokrát žádné dvojičky, jela se lajna. Na špic v mém případě nedošlo. V háku jsem zatínal
zuby s vědomím, že musím, jinak domů za světla nedojedu . Špice HonzyB bolely fakt nejvíc, až na mne střídali
všici poctivě. Bohužel, před Čelákovicemi mne potkal technický problém a bylo vymalováno a po náladě. Snad to
Bobkovi šikovné ručičky napraví. Díky Kolíku za doprovod. Večer ještě telefon od Camrdy, že se pro mne vraceli,
díkes za starost, ale jak už psal Kolík, vraceli jsme se na Zeleneč.

Technik, 2013-06-11 22:05:05
Dnešní Koloděje? Ne, ty asi nikdy nezapomenu. Přiletím z práce, nestíhám. Vyrážím z domu o 15 min později než
obvykle. Do Kolodějí je to časovka, jedu podlahu samozřejmě proti větru. Kolem kostela pro letím v 16:34:25, po
balíku ani známka. V další vesnici je vidím na hlavní. Tak to bude mazec. Jedu podlahu. Ostrá pravá na hlavní,
mám díru 200 metrů. Vsadím tam sladkokyselou intenzitku a na kruháči už funím v balíku. Je nás tak 14, z toho
kromě mě 2 šlápoty, Ice a VSid (asi). První špice na sebe nenechá dlouho čekat, Tomáš s Orebou si asi dneska
něco píchnul, jedu podlahu. Nabíráme Triatleťáka Jonáše, prej byl poslední dobou hodne v televizi. Fasuju ho do
dvojice, výborně. Proletíme Mukařovem, Vyžlovku vytetoval VSid, což odstřelilo ze špice Iceho. Další špice s
Jonášem po háků za Mírou Kakačem a Petrem Svobodou, jedu podlahu. Nohy hoří, seru na to. Mastíme to dál po
hlavní, asi na Kutnou Horu nebo kam. Když už myslím, že za chvíli spatřím vrcholky Hrubého Jeseníku, říznem
to doprava, nevím kam. Přichází první brdky, jedu podlahu. Dvou řad se automaticky změnil na lajnu. Né dneska
už si nepokecám, ostatně stejně není s kým. Vykulíme se v Sázavě o několik hlav kratší. Kostky ve Skalici, jedu
podlahu. Ondřejov, Kostelní Střiměice, jedu podlahu, v lýtku škube, žeru banán, jedu podlahu. Jsme 4. Nahoru
přes Talmberk nebo co to tam je, v magnetech se nastupuje, jedu podlahu, na špici už jen alibismus. Kolem
sanatoria závody, letím přes ty díry jak namydlenej. Strašín, Křenice, nástupy, tak na to už fakt prdim, stejně jedu
podlahu. Domu se plazím vyřízenej, AVS 33,2. Za tohle chci body do šlapky a bez debat!!!!
Myšák, 2013-06-11 23:24:44
Dnes se tam byla podívat moje maličkost.I mě čekala nejdřív skoro 30 km časovka z domu,abych tam z jazykem
na vestě dorazil 16:28.Bohužel po nějakých dalších 40 km někde v Horních Krutech na konci kopce mě rafli křeče
(ani se nedivím) po tempu jako v UACu a tak jsem to otočil a po stejné trase vytáčel nohy zpět domů.Nakonec mi
to dalo krásně prosluněných 129km.
Iceman, 2013-06-12 07:19:09
Všichni to znáte. Vracíte se ze švihu a doma tréninkový plán velí pozřít kvalitní bílkoviny a sacharidy. Však kvůli
tomu jste byli dopoledne u řezníka. Doma natěšeni vybalujete maso z papíru ale ouha. Ten krásný steak se změnil
v kus masa, evidentně z nějakého staršího kusu, navíc je prorostlej tukem. Co teď. V podstatě jsou jen 2 varianty.
Vyhodit a pozřít jen přílohu, nebo připravit maso po Kolodějsku. Jak na to. Maso nejprve jemně naklepete, pak
vykostíte a nakonec podlejete bidonem vody a hodinu v papiňáku dusíte. Maso je pak uplně hotové. A déle než
hodinu to netrvá . Dobrou chuť.
Iceman, 2013-06-12 07:29:57
No jo no. První problém na Vyžlovce, ale předtím jsem jel s Myšákem dlouhou špici, takže se s tím tak trochu
počítal, i balík se mnou soucítil a nechal mne docvaknout. Pak už jsem takovýhle eskapády nezkoušel a bezpečně
vše pozoroval z ocasu. Jelo se nezvykle dlouho po hlavní, což mne otrávilo, návrat domů se nebezpečně začal
protahovat. Konečně točíme pravá na Horní Krůty asi, kdo tam jel ví, samá vlnovka nahoru dolů, směrem nahoru
s vypětím všech sil ze sedla dávám co to dá, ty vepředu se asi zbláznili. Třikrát či čtyřikrát to vyšlo ale pak, pak
už to vážně nešlo, kyselý nohy nevadí, ale mě bolí záda, ruce, krk, prostě všechno. To je slast zvolnit ! Jsem na
šrot ale a hledám nejkratší cestu domů. Vidím ceduli Sázava 12 km, no aspoň nebudu bloudit. Vítr bohužel nepřeje
ale co, přes Nechybu a Habr valím domů co to jde. Před osmou konečně parkuju doma, 109 km průměr 28. To byl
teda den.
Čespa, 2013-06-13 20:54:37
Dnesni mou premieru kolodej jsem si krasne uzil, dekuji vsem,ze jste na horizontu cekali. Ale na 82km malem
predjizdejici auto trefilo kolika,tak jsem se lekl,ze jsem hrabnul do brzd a uz jsem se do kopce nerozjel. Jen jsem
koukal,jak se balik vzdaluje. Perlickou bylo,ze na nejblizsi krizovatce jsem jel rovne na Kourim misto doleva na
Kostelec. Nastesti na chatu jsem to mel nejakejch 20km. Secteno,podrzeno za cely den krasnych 133km.
Camrda, 2013-06-13 21:32:27
pořád se nemůžu srovnat, takže doufám, že taky časem napíšu víc. Každopádně Obrovskej dík Technikovi, že se
mnou hledal, a vlastně našel bidon, který mi vypadl za Jevany a pak mě dovezl zpátky do balíku. Při výpravě na
severní pol takovýhle skutky zachraňují lidské životy, takže doufám, že zajdeme brzo na nějaký piváky, který
budou na mě. Jinak jsem chtěl vyfotit svůj na hadry prosolenej dres, jako tématickou fotku k dnešním Kolodějím,
ale není síla, takže se už točí v pračce. No ale bylo to vlastně moc pěkný, takže díky za spousty zážitků a
momentálně totálně změněnej stav mysli .
Kolíkáč, 2013-06-14 08:53:52
Na kruhaku Iceman, HonzaB, před Měcholupy si nas dolitne Technik a Ice defekti. Rozdelujeme se, HonzaB zdrzi
balik u kostela, Technik svym velkym nastrojem posle 120 psíků a vse stíhame. Kolodejske obratiště busu je
poseto pestrobarevnymi postavickami, z orange Malina, Camrda, Čespa, Alf a dalsich asi 20 kusu. To bude jizda.

Na Strasin v poklidu, nabereme Fandu a valíme na Vyzlovku. Tam se jiz jede hezky zhurta, pocasi tomu preje,
konecne vedro! Pred Vyzlovkou spic s Cespou, ktery jede paradne, jeste netusi, co nas dnes ceka. To Ice asi jo a
pred udolim to toci na Habr, skupina frci hodne pres 40km/h., az z toho Camrda ztraci bidon a s Technikem se pro
nej vraci. Zpomalujeme a cekame, ale kdyz nas do Skalice nedolitnou, znovu kalup kolem Sazavy. Spice s Malinou
jsou za trest, ale preci nesvesim nohy, kdyz jsem v zime objizdel celou republiku . Za Sazavou do udoli k
Talmberku nas nepusti zakaz vjezdu, zaplavy nebyly jen kolem Vltavy a Labe . Takze Nechyba, letet v haku za
Mistrem CR, to je slast. Janovice 10km, ale Rataje nesmime vynechat, takze to tocime doprava pekne dolu do
Talmberka pres Uzice. A Technik s Camrdou si nas sjeli, no to teda klobouk dolu! Rataje, kostky dolu, ale v pulce
vracecka na Jezovice. Krasne stoupani, jsme v cyklistickem raji, navic kdyz si docvakneme Tomase Dudka, ktera
si nas pekne povodi nahoru. Na ceduli Podveky si to rozda na hrubo s Malinou, tak na toto jsem jiz nemel . Trochu
se srovnat a po skvelem asfaltu to valime na Janovice. Navaly endorfinu jsou citit, je 19h. a Janovice jsou nase,
spici nekompromisne okupuje HonzaB a mlady Smidak, Technik odmita nastolene tempo ve dvojici s Romcou,
Malina me zase necha pekne vycukat, ale jo kvuli tomu to vsechno stoji za to! Pred Vyzerky kriticke misto, tam
kde Technikovi ohobloval rukavic autobus, dnes jsem na rade malem ja, vyhybam se dire a jsem trochu v
protismeru, kdyz tu zezadu se riti auto. No bylo to o fous , jeste ted citim zavan jeho zrcatka . Ale stale to nekonci,
stale seslaply plynovy pedal az k podlaze, Kostelec, kolem pily a po hlavni na Ricany. Tady Malina s Alou
odlitnou, aby jsme je sjeli a kockovali se az do Uhrinevsi! Ne, dnes to nebyly poklidne ctvrtecni Kolodeje, 130
prumerem 34, dnes to byla velka kalba! Prosolene dresy, chrastici bidony, nastupy, sjizdeni, vivat summer cycling!
Malina, 2013-06-14 09:15:38
Jak zpívají Foo Fighters, Best of you! Včera jedny z nejlepších Kolodějí za poslední roky. Počasí, velká skupina,
maratónská trasa, tvrdá poslední třetina a pekelný závěr Vyžlovka-Uhříněves. V Uhříněvsi si vystupuju pro colu
ze Žabky, protože jsem se na hlavní z Říčan mimořádně vydlabal a bidony schnou již od Kostelce. Po nasednutí
přichází těžké delirium a skoro nevyjíždím domů na Col de Želva. Doma litr sprite na ex, čekání na autobus ve
sprchovém koutě a snad po 10letech sežeru celé Bohemia chips. Díky všem za včerejší party.
Camrda, 2013-06-14 10:01:11
Už od rána jsem se těch včerejších Kolodějí nemohl dočkat. Krásný počasí, pouze lehounkej vánek, no co víc si
přát. Vyjíždím na čas a cestu mi trochu znepříjemní ucházející přední kolo. Zastavím, kolo zkontroluju, ale tmel
v plášťovce díru sám zalepí, no super, u kostela jenom dofouknu a jsem ready. Vyjíždíme na Strašín a Mukařov
ve dvojičce s Honzou B za Technikem a Malinou. Za Strašínem už si v kopci začínám uvědomovat zač ten Malina
ten mistrovský dres asi má. Jedeme dál a za Jevany po projetí větší díry ztrácím bidon, no do ... Co teď? Když
zůstanu v balíku, stejně to celý neobjedu, protože to byl ten ještě plný bidon, když se budu vracet, balík už stejně
nesjedu. Technik se nabízí, že se pro bidon vrátí se mnou, mám radost, ale mrzí mě, že kvůli mě propásne takovej
krásnej švih . Bidon nikde a Technik už volá, že na to kašlem a jedem! Naštěstí ho najde v trávě, mě spadne kámen
ze srdce a už to začíná... Sám bych se na to vykašlal, ale vědouc, že by o svezení v balíku měl přijít i Technik
chytám oblouky dole a valíme. První kilometry se snažím střídat, ale za Stříbrnou Skalicí mi už těžce dochází,
Technik volá nevzdávej to a jede takový řemeslo, že se mi z toho rosí čelo. Najednou Sázava a balík pořád nikde,
kopec už jedu na půl plynu, protože ještě rozdejchávám ten vis za Technikem. Cedule Nechyba a my už
přemýšlíme kudy to vezmeme domů, najednou ale na horizontu vidíme Fandu a mizející balík, no to snad není
možný, jdeme do toho! Mám vyšito, takže hádejte kdo táhne... Při docvaknutí balíku euforie jak prase, prásknul
jsem si to a teď jen marně doufám, že mi po cestě nikde nedojde. Nakonec jedu pořád zašitej v balíku, dočkám se
i Mukařova a kousek za Říčanama si dobrovolně nechávám všechny ujet a hledám co bych kde vypil... Doma
nádhera, nepřítomnej výraz, vypiju 2x 1,5l magnesie bez čůrání, jíst můžu až po 21h. Kolíkáč by jistě namítnul,
že právě toto je také koření cyklistiky, ale včera jsem vypadal, jako kdybych to fakt přehnal s majoránkou, nebo
marijánkou? Už nevím. Techniku díky, máš to u mě...
Iceman, 2013-06-14 10:06:45
Předem poděkování Kolíkáčovi a Technikovi při opravě defektu ! Na druhou stranu jsem tak přišel o možnost
elegantně vycouvat. Zkrátka, neoholený nohy jsme měl jen já. Každej druhej 10tkm, každej prvej víc a k tomu 23 soustředění na Mallorce. Sem prostě nepatřím, tohle jsem si omílal v hlavě pořád dokola a pocit těžkých nohou,
nepopsatelné dřiny mě v tom utvrzoval. Už na Strašín to bylo aspoň o 100W více než můžu a když se mi nepodařilo
zklidnit tepy ani na hlavní, nebylo co řešit. Přece se zase nenechám odvlíct někam do pryč, úterý stačilo. Předem
varuju Orlíka, jesli napíšeš zas nějakou pičovinu alá proč nejezdíš do Koloděj, tak tě fakt pošlu někam.....jsem bez
nálady a vůbec.
Kolíkáč, 2013-07-05 10:31:42
Vypecena skupina, u kostela jen Honza Janura na biku a jeden HISportak, cestou nabrat ricanske duo Tomas Jech
+ Fanda a namotat trochu z povinnosti nejake kilometry. Spice proti vetru bolely, Petrikov Fanda stylove na
velkou, po paradnich asfaltech to strihnout do Kunratic, kde vyzvedne Fanda svarenou vidlici, pripne si ji do ramu

a valime na zaslouzene osvezeni. Legendarni Vendys a jeho 3 nefiltrovane Klastery a misa bramburku to bylo bozi
zakonceni ctvrtecni bohosluzby, trenere promin, ze jsem zhresil. Domu jsem to radeji strihnul přes les Milicak
Kolíkáč, 2013-07-10 13:53:25
Po pondelnim horskem masakru, stale ale s cyklistickym apetitem, se vrham do Kolodej s cilem posetrit co nejvice
sil na stredecni Jicin. Zasivam se co to jde, ale trasa se vede za novymi asfalty u Mirosovic, pres Pysely do Cercan,
kde se to toci na Prestavlky. Sotva motam nohama, svaly boli, pomalu se loucim s Jicinem, takhle bych na BT asi
jen podaval bidony. Ono jet na ocase kolodejskeho baliku neni az takova hitparada, navic kdyz se jedou zase
kopce. Ondrejov mi odsava dalsi sily, pumpa na namesti pry neni pitna, takze pekne na sucho to domydlit domu.
No a stredecni rano je bolave a s litosti v srdci se omlouvám Kaprovi, ze dnes jen nohy nahoru a zabalit do
chladivých emulzi Ale jinak včera bezva hladky povrchy, bylo to ve stylu "Fanda a jeho banda!"
Kolíkáč, 2013-07-24 08:26:30
V tropicky raj se vcera promenily kolodejske blahodarne koupele ve vlastnim potu Ze Slapek Dreamer, Technik,
Kolikac a u kostela sebranka nenasytnych strelcu. Pres Mnichovice, Myslin na trasu sobotniho matche od
Mr.Kolbáby. Proverit vsechny zaludnosti, a zjistit, ze na velkou to moc nebude, bude nutno pekne tocit ala Froome.
Na Hradec Beeda chytne Snilka za sedlo, az se mu zabori kolo do rozmekleho asfaltu, Technik furt spackuje, jak
je v haji a pozaduje injekce adrenalinu, ale furt spolehlive visi lamajic svoji pilu. Svobodin jiz ve fazone laskuje
do kopce, jen Dreameruv zaverecny nenapadny nastup nikdo nepochyta. U pumpy na Ondrejove si sprchujeme
helmy a okolo nas zatim profrci snad cely tym Lawi Pak uz v klidku do Kralovic, kde lemtame penivy mok
opojeni tou slunecni nadherou. I kdyz jen 88km, me to teda stacilo, diky!
Kolíkáč, 2013-07-26 12:35:52
Terapie jako vysita, sice jen v 5 kusech, ale Chocerady, Samechov, Vlkančice, Oplany, Konojedy a hlavne
kralovicka osvezovna se stala mistem bajecne letni romance Fanda s novymi super brylemi oblboval holky, co
nam fandili v Konojedech, videli jsme Technika, jak si to mastil na pozdni vysvihani, a eterem se nesly zpravy ze
Posazavi jede i Nosac a Klimic, takze preventivne jiz sypu magnesium ...
Chose, 2013-08-06 21:26:10
v poledne jedu kolmo do prahy a tak jsem se tam nachomejtnul, v domněni že se zklouznul někam k sázavě a
nenecham si tak ujít kapra v kolodejich. Kolíkac mluví něco o Janovicích, tak si říkám super stihnu koupání v
pul7. pak ale Klokočná kde háknu fandu ale zahybání zpet na mnichovice už neakceptuji a pres habr skalici sazavu
a nechybské serpentiny po 140 km kotvím v mém rodném domě. po PPP jsem to s tím vyjetím trosku preťáp. Ale
co, zlatak se blíží, je třeba trošku potrenovat.
Camrda, 2013-08-11 21:07:30
Na to, že byla neděle, to dnes celkem žilo. Na začátku překvápko od Maliny (ještě jednou dík, takovýhle věci fakt
zahřejou a doufám, že to za rok zopaknem). Bohužel Malina přes defekt od Kostela nevyráží (celou cestu mě to
mrzelo, kvůli převaze Sokolíků ze Kbel, borců z Vokolku apod... Malino - Ty bys jim řádně přistřihnul pírka...).
U kostela mně Mlhoš představuje Vyhupa, který mi parádně předvádí jak se má jezdit stoupání ze Šternberka do
Čeřenic. Ale abych nepředbíhal. Jely se Janovice (tam ještě v poklidu), ale za Janovicema se začíná přikládat a ze
Šternberka už v kopci na plný plyn. Kus před vrcholem mně dává Vyhup, ale zároveň docvakává zpět do čela.
Bělokozly, Xaverov a hurá přes Vodslivy k Ondřejovské pumpě. Dnes se u pumpy nestavělo a to mi nejspíš
zatlouklo poslední hřebíček k tomu, aby mě čelo ve Svojeticích na rovině odpáralo . No paráda, doma nějakých
135 km a kdyby to na začátku kvůli jednomu volovi s autem nepadlo (doufám, že se nikomu nic vážnějšího
nepřihodilo), tak by to nemělo chybu.
Kolíkáč, 2013-08-14 13:42:34
Po Krusnotonu prekvapive bez unavy, nohy nebolely, to asi ty 4 ampule zazraku, co jsem do sebe narval v sobotu
a taky pocit, ze jsem se tam asi pekne flakal, kdyz me nic neboli. V nedeli bez pohybu, v pondeli tez, ale uterni
kostel je takove lakadlo, ze nemuzu odolat. Se zatazenou brzdou jedu s Technikem, na srazu uz i mozna nova
Slapka Roman a stihajici Camrda. No a samozrejme osvedcena skupina . Nohy z nebes, nechapu to, jede se mi
vyborne, preventivne ale tocim furt malou az na Strasin. Palime to na Popovice, mirne magnety trochu ztracim,
nechce se mi slapat na plyn, Steba to komentuje slovy, co budu delat na Dedkovi, s Libou probirame Krusnotona.
Camrda jede jako krava, furt u cela a to se nejede zadna selanka, zejmena ty kostky a brdek na Ondrejov ze
Senohrab. Tam za to zaplatil Fanda, ktery to namiril jiz primo do osvezovny v Mukarove. Kdezto mi si dame jeste
Strimelice, spadneme do Hradce a stezkou mezi poli znovu do kopce a v protivetru do Voderad a pres Zvanovice
domu. Ja jeste dam zastavku v Mukarove s Fandou a jeho bandou, griotka od Romci, ktery slavi svatek, byla nad
vsechny iontaky A pak uz jen vytocit nohy s legendou CKKV, vzdyt to znate, pod 40 jsme nesli...

Kolíkáč, 2013-08-16 09:30:31
Hura na trasu nedelniho Zelezneho Dedka, sesla se zase pekna particka, tak cesta prijemne ubehla, Klimic nam
ukazal nadhernou Libovu zkratku pres statek Levin a jiz jsme na okruhu. Maly placky muzete nechat doma,
vsechno se pojede na velkou , trat je s peknym asfaltem, mnoha zatackami a romantickymi vyhledy . Nazpet pres
Cercany a Pysely a tam to konecne na me prislo. Unava z Krusnotona, nohy marny, hlave se nechtelo. Uz uz si
vystupuji, kdyz tu Klimic vleze na spic a zacne spechat domu. To byl zase ulet, nedalo se vystoupit, navic paradni
novy asfalt pres Lomnice, Kunice, no nebudu to natahovat, az cedule Ricany nas zastavila. Technik rval blahem a
muselo se to zakoncit jednim zaslouzenym 0,2% mokem. Uaaa to zase byla parada! trasa a profil
Beeda, 2013-08-16 12:15:50
Ve stredu jsem tvrdil muziku Dreamrovi, vcera praskly struny, tak si nezahral posledni 10km etudu, ale ono
vinohradske publikum tam taky uz jen sedelo nez hralo s Davem Kazdopadne to bylo o oktavu na vyse. Spinava
prace na nedelni quatro runde vola .
Kolíkáč, 2013-08-28 09:05:34
Vcera ke kostelu již prisel tak trochu podzim, sice asi 8 kousku, ale vetsina hlasila, ze to otaci na Strasine, me se
taky nejelo buhvijak, ve dvojicce s nabusenym Camrdou to bylo za trest, furt jsem mel kratky kolo . Pres Babice
na Mukarov a ve Svojeticich avizovane deleni skupiny, doprava na Prahu a rovne vzhuru za kolodějskou můzou .
A kdyz si vzal na starost trasu a tempo Liba, tak můza prisla velmi rychle. Camrda jel paradne, to dedkovské
podium mu dodalo kridel! Na Voderadech poslintana silnice od deste, na Strimelice zase od nas Z Ondrejova
supem do Senohrab a necekana odbocka na Hrusice, pripominajici sobotni Simanov. A to jeste nebylo vsechno, v
Mnichovicich nekam mezi domy a stojka jako krava! No to jsme se nasmali Desti jsme se uspesne vyhnuli,
bohuzel jen v Praze mokre a nahazujici silnice trasa a profil
Camrda, 2013-08-28 09:18:38
Bylo to parádní, když mě Líba viděl s nasazenými časovkářskými nástavci, vytyčil trasu, která mi vyloženě sedla
, takže kostky, stojky jako blázen jen ne moc po rovině... Ale až já to jednou odvisím celý, i ty stojky... To bude
piv a reportů .
Camrda, 2013-08-29 21:39:15
Dnešní Koloděje už pro mě začaly v Měcholupech, protože Malina si na mě pěkně počkal už u Hostivařskýho
sparu . No nic od Kostela vyjíždíme v 6ti s Martinem Matulou v zádech vstříc rovinám směr ČB a Sadská. V
Sadské to roztrhá Šteby a dál už jen ve třech s rakeťákem Malinou. Do Přerova se jede kudla a pravidelně střídáme,
dávám si ostošest i v háku a dost mě demotivuje pohled dozadu, kde si to stále za svý pořád švihá Martin. Kolem
Čelákovic se zaplaťpánbů zvolní ale nijak se neflákáme, za to před Prahou mě Malina v každým brdku vorve a
spěchá domů jak kdyby byl 14 dní sám na pustým ostrově s rukama v sádře... V Praze už mokrý silnice i ponožky
tak se ve Štěrboholech všichni svorně loučíme a pochvalujeme si jaký to dneska bylo pěkný. A bylo. Doma průměr
34 a věci hurá do pračky. Všem díky za svezení.
Beeda, 2013-09-05 20:29:13
dnes jsme drzeli u kostela minutu ticha za slapky, asi ohrozeny druh po kralikovi;-) kazdopadne dnes tech 7 kousku
co se seslo rozvesil Liba Janousku...
Malina, 2013-09-22 14:09:16
Jako za starých časů! Dobrý balík, Zásmuky-Sázava-Habr. Ze šlapek Camrda a alfa jezdec Technik s nějakým
triatlonovým kotětem. Víc takových nedělí!
Camrda, 2013-09-22 20:50:42
Jo bylo to super. Celý se to tak nějak povedlo, a bylo super vidět větší počet šlapek pohromadě. Jel i Mlhoš. Jinak
Malino dík, za rozjetí posl. špurta, ale ve chvíli kdy jsi odstřídal, aby jsi mi to předal, tak jsem ve větru začal
couvat, na takovýhle věci si budu muset ještě pár tisíc km odjetých v Kolodějích počkat. Jinak fakt nádhera a
spousta legrace...
Camrda, 2013-09-22 20:50:42
Jo bylo to super. Celý se to tak nějak povedlo, a bylo super vidět větší počet šlapek pohromadě. Jel i Mlhoš. Jinak
Malino dík, za rozjetí posl. špurta, ale ve chvíli kdy jsi odstřídal, aby jsi mi to předal, tak jsem ve větru začal
couvat, na takovýhle věci si budu muset ještě pár tisíc km odjetých v Kolodějích počkat. Jinak fakt nádhera a
spousta legrace...

Malina, 2013-09-23 06:52:20
Jsem myslel, že bouchneš ceduli 70kou, když Ti to rozjedu. No tak někdy příště!
Na Mlhoše jsem nechtěl zapomenout! Brečel, jak nevyjede Habr a hle za Habrem táhl balík, za to my s Camrdou
poblití se opíráme o zástavku autobusu Struhařov

