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Dreamer, 2014-04-01 20:28:01 

defekt nemel nikdo a kdyby si to Kolikac ve slabou chvili nespletl s objizdenim republiky a nezavelel k pauze na 

WC, tak by byl prumer pres 33kmh! A protoze dorazil Jirka s Karlem, jel se "srot" od zacatku do konce ze i 

kanarkum moc nebylo do zpevu. Nemelo to tedy chybu, chybel tomu uz jen ten Orlik!    

 

Hulis, 2014-04-01 20:42:39 

Musim použít honzisova slova: Co jméno to pojem, jen já kazim jim dojem!!  Neskutečná skvadra: Kolíkáč, 

Malina, Dreamer, Camrda a já mezi nima...  Pokud se nepletu, tak jsme startovali ve 12ti... Pod Habr nás dojelo 

6, Malina na špicích to docela vočesal... Škoda, že hned na začátku habru se sešlo hned několik věcí který 

vyústili v to, že jsem tam s vámi nebyl.. za 1) začali jste magořit a valili za Camrdákem, což jsem trošku prospal 

a nezvedl se...  za 2) prudký kopce vůbec nemám rád, což začátek habru je a za 3) což je to nejdůležitější odešla 

hlava a já si prostě řekl, že místo toho abych tam s vámi byl, dával si na prdel a hořel jak papír, tak jsem si 

podřadil a jel jsem si to tak nějak aby to nebolelo...  Škoda, že to dneska nestil bratr, kuli tomu bych se zvedl, 

toho bych odjet nenechal...  Já vim, jsem sra*ka, příště do toho už pudu naplno a snad to bude stačit, aby jste mě 

nevorvali...  Jinak Dreamre já tam dneska průměr 33 měl, ono z Mukařova je to do Brodu pořád z kopce a málo 

kdy jsem tam měl pod 40...  Díky všem za dnešek... Ted už jen KOLODĚJE!!!    

 

Camrda, 2014-04-01 21:47:09 

Hulisi, nač ta skromnost, jel jsi jak brus (cituji Kolíkáče) a nohy máš vyšvihaný jak krásná brunetka (cituji 

Malinu a skoro ho nepoznávám ). Já musel zakládat na rovinách ve dvojce s Štebym pozici supermana a stejně 

jsem měl krátký kolo (opět Kolíkáč). Jinak tyhle švihy v Kolodějích jsou prostě nejvíc (cituji Dreamra) a na 

závěr snad jen malá básnička: Já jsem Jirka Malík, v prvním brdku rozvěsím celej balík. Zase brzo příště. Moc se 

mi to dneska líbilo.   

 

Malina, 2014-04-02 10:28:16 

Zasílám pár řádků z Moravy o včerejším švihu.Nohy jsou cítit a to je dobře! Dostupný nával emocí každé úterý 

se dostavil a je znovu tam! Kdo včera neřadil a nevalil, jak píše Hulis, tak tam nebyl. Z Kolíkáče je neskutečný 

monster! Kdo ho zná delší dobu, vidí jako já neskutečný progres. Dvoustovky přímo do žíly celou zimu jsou na 

něm znát, návleky na nohou rukou mu padají ale přijde kopec a nekecám visíte za nudli. Včera až zařazení velké 

na Habru ho udolalo. Prostě pálení čarodějnic, jak ho znáte. Camrda se Štěbym na rovinách, křižovatka 

nekřižovatka jedeme. Dreamman taky dobře. Hulis, kdyby nenamotal ohon do drátů pod Habrem, tak tam taky 

byl!Díky včera všem za vymačkání žláz.  

 

Kolíkáč, 2014-04-02 17:07:56 

Srpen za oknem a to je 1.dubna, nemuzu najit kratky, nekde jeste zahrabany, Dreamer uz podupava na Hajich, 

smradlavou kolonou se probit ke kostelu. Jak to uteklo, jakoby se nic nezmenilo, stare dobre tvare, Honza 

Janura, Ala, Steba, Martin a Pupak, nas Hulis a do toho i prekvapivy Jirka s Karlem. A safra, ty jsme necekali, to 

moc poklidne nebude . Hlavniho trasera si bere za ukol zaslouzily umelec Honza a mydlime to na Brod. Camrda 

ma kratke kolo, ale to asi kazdy, kdo jede s Italem Stebou, ktery ukazuje svoji formu do kategorie "50". Ala s 

Malinou trpi jako pes, ani bidon s baterkou nepomaha. Ja s Kanarkem si nastesti vyhovime, ale brdek za Brodem 

jiz na plný ceres, Hulis leti za Malinou, a my jen bezradne mavame! Martin konecne na silnicce, pry moc dobre 

vedel, co se dnes strhne. Z Olesky lajna do Kostelce, Malina s Dreamerem odjeti, ja setrim sily na Habr za 

Stebou, ktery me spolehlive dotahne, uff ten ty roviny a magnety umi! A za nami vyskladany jiz jen Camrda s 

Hulisem, jooo my letos ten UAC musime vyhrat!  Habr je tu, Camrda odjizdi (bez tech kilaku, to je formice!), 

my si rovname dojmy a pojmy, Jirka rve: "Jen pockej Karle!" a mydlime to za nim. Huaaa jede to, Snilkovi jeste 

dame cuchnout, ale vrchol Habru je v rezii dua v oranzovych dresech, Malinak je nezdolnej, nadherne si spurtuje 

o prvni flek, ja jen mezi molekulami kysliku rvu: "Woeee .............daval .......... jsi si ..... aspon?!!" Todle 

schazelo, totalni vyplach mozku, Camrda je tu vcuku letu a toci svoje 10cm rafky, ta vyhlasena basta jmenem 

Habr dobita ve skvele atmosfere! Steba taky priletl nejak podezrele rychle a je jednou z masin letu do Uhrinevse, 

jo dnes se necekalo, dnes by z nas mel radost i samotny Astral! Kolodejsky otvirak byl proste na jednicku s 

hvezdickou! Doma z té euforie hobluji kopyta az do peknych zilnatych holatek, sezono vitej!  



Bonzo, 2014-04-03 20:13:55 

8 kusů v dnešních Kolodějích. Ze šlapek Technik. Domluva na něco kratšího a v klidu. V úterý to prý byla 

řežba... Po najetí na říčanskou lajna a valí se. Za Kostelcem defekt parťáka od Technika, čeká se :) Pak to rounou 

stočíme na Konojedy, kde jedeme s bratrem hezkou špici. Brzda před hlavní a už to pouštíme na kostkách ve 

Stříbrnce do hradeckého údolí. Tak nějak zažitě očekávám Habr, avšak točíme levou ještě před Habrem na Černé 

Voděrady. Škoda, Habr je Habr, ale v sezóně se pojede ještě tolikrát... Před vesnicí za to malinko vemu, rychlost 

dobrá, kontrolu - Jonatán a bratr. Jedu na špici, ale ještě není síla, musím podřadit a na to Jonatán má celkem 

jasnou odpověď - jede dál jako lokomotiva. Ve sjezdu se skupina zase sešikuje a je tu druej výjezd. Začínám z 

posledního. Všichni přede mnou. Neskutečný Technik tam láme na sílu, bez kilometrů, co to dá. Do vesnice 

vyjedeme pohromadě. A další perlička, chytnul nás pořádnej slejvák. Technik s lawi týpkem parkují na první 

zastávce ve Svojetích s tím, že mi s bratrem to zkusíme dál, parkujeme na návsi :D to byly proudy vody ... pak 

vyjíždíme. Tretry hned nacucaný, zima, brácha řve "tohle je cyklistika" xD V Brodě jedno plnotučný, hezký 

Koloděje dneska byly.   

 

Hulis, 2014-04-03 20:39:06 

Po úterních Kolodějích a včerejší mordý hvězdě, kdy jsem měl na špici ve dvoujce s Kaprem pořád krátký kolo 

jsem byl docela vycucanej... Dneska ráno celkem rozlámanej, nohy bolely, ale jak bylo domluvenou tak se 

stalo... Nejel jsem dopoledne jako domestik pro objížděče, takže jsem ''musel'' do Koloděj... Bratrovi jsem 

dopoledne psal můj aktuální stav, že počítám s tim, že se tam moc neohřeju... Odpověď: Když by jsi to uvisel 

pod Habr, kde bych porovnal formu s Dreamerem bylo by to fajn... Vyjíždím skoro o čtvrt hodiny dřív než 

obvykle, protože očekávám nejhorší.. Cestou do Koloděj průměr o 2km/h menší než normálně...  Naštěstí 

nepřijel Jirka s Karlem a dokonce ani Dreamer... Kde se vzal, tu se vzal Technik...  Takže se jelo celkem v klidu 

tempo... Ve Voděradech jsem tam sice byl vepředu s Bonzem a Jonatánem, ale vůůůůbec se tomu nechtělo a jak 

se to utáhlo ve vesnici, tak jsem zas jen koukal, jak Jonatán mizí za zatáčkou... I bratr mi o něco ujel, ale ještě 

jsem ho do konce dokázal sjet (když viděl Jonatána jak valí, tak ho to asi hodně srazilo a vypustil to), což 

nahrálo mě, abych si ho docvakl... Sjezd a druhá část, jak už psal brácha, tam se jelo pohromadě... Dneska jsem 

chtěl dát 103km+ abych přeskočil Kapra, nakonec to nevyšlo, protože jsme jeli kratší variantu než byla původně 

plánovaná, takže připisuju ''jen'' 90km opět s průměrem přes 33  Zejtřek vyhlašuju dnem odpočinku... V neděli v 

Kolodějích naviděnou...    

 

Technik, 2014-04-03 21:49:25 

Heeeeeeeej. Prd lawi týpek. Hank to byl, toho pána si zapamatujte! Krásný svezení dneska, maličko z voleje, ale 

kucí nás pěkně táhli, ale někdy vytáhnout nemohli :) díky bráchové!!!! super bouřka, tak jsme si užili 

sprchovačku ze Struhařova do Prahy. Hank vejskal jak indián na lovu, načež dominoval ve špurtu na Strašíně. 

Nakonec ještě dotáhl vyžvejklýho Technika až na zápraží. Díq!!!!!  

 

Malina, 2014-04-07 18:48:18 

Ve čtvrtek bych to chtěl dát. Vezmu i Karla, když budete chtít. Jako testovačka by se mi líbily Dojetřice na 

velkou a pak plnej knedlík až do Ondřejova? V roce 2012 jsem takhle rozvěsil čelo jarního Sázavák, krásná 

vzpomínka, jak mi Zahrada nestřídá protože mu dojíždím Nováka. Sezóno pójď!!! Uděláme si to takto hezký 

ne?!  

 

Kolíkáč, 2014-04-18 08:36:38 

Nakonec roviny na Brod v peknem tempu, pred Kourimi dojeti Klimic s Libou, tak s nimi smer Habr, kde 

Camrda vsechny voblozil . Liba si pochvaloval PRS, jak to v II.baliku jezdi, ze mel vyssi tepovy prumer nez v 

mladicich  Klimic zase hlasil, ze ve stredu projeli Sazavaka, a v Choceradech po sjezdu z Vodlsiv je sotolina a 

lavka ze dvou prken, tak tam asi zitra radeji ne ...   

 

Camrda, 2014-04-18 09:00:37 

Když to Monster rozjede a nikdo si před Sázavákem nechce moc dávat, tak to se to potom vobkládá... Včera to 

bylo fajn, ta hodinka na pohodu, když jsme potkali Klimiče s Libou mi celkem bodla, protože tempo do Brodu, 

zdalo se mi celkem pekelné .  

 



Hulis, 2014-04-22 19:16:09 

Pro mě dnešnim dnem skončila sezona (zažil jsem svůj vrchol)  Jelo se uplně samo a když do toho začlo pršet, 

tak to nemělo chybu!!! Nevim proč, ale tomhle počasí miluju a dostává mě to uplně do extáze!!  Na Habru, 

nejen, že jsem vobložil bratra, ale navíc jsem dojel společně s Kolíkáčem...  Takhle už mi to asi zas dlouho 

nepojede...  Kéž by to byl ten zlomovej den, kdy se to rozjede a přestanou mi závody ujíždět...  Dnešní Koloděje 

natočili průměr 34,7km/h, nádhernej trénink, díky...    

 

Bonzo, 2014-04-22 19:31:44 

Kvalitní strava dneska! ;) Na Strašíně krátký kolo, na Mukařově už plný brejle  bez nich nemůžu, jsem slepej a 

jen šlapej - u Kostelce brácha zlobí nástupem. Vlkančice si pohlídal Kolíkáč, v údolí pohoda a kecačka (teď po 

Sázaváku jsou již silnice vypravené) a pak Habr a voblož od všech, jeli skvěle. Loučíme se na Struhařově a z 

kopečka do Brodu pěkně letěli, paráda, díky!   

 

Čespa, 2014-04-22 20:50:59 

To byl ulet. Kolo zdarne pokrteno jarnim lijavcem a ja od pulky mnel pocit,ze mi tece do bot.... Panove diky.   

 

Hulis, 2014-04-22 22:54:45 

Čespo to nebyl jen pocit, já měl taky pěkně zavodníno...  Naštěstí jsem na Habru za Kolíkáčem tak hořel, že mi 

to ty boty vysušilo....     

 

Kolíkáč, 2014-04-23 12:05:28 

Nory jsem si vymazal z Oblibenych, pred domem jemne pokropino, ale je utery a kostelnik by nam to 

neodpustil. V zastavce Ala a se svycarskym klenotem nateseny Cespa. Duo z Brodu prilitne a jiz se zvoni smer 

Vlkancice. Kolem Vyzlovky prvni sprcha, ale v tom srotu, co jede predevsim Hulis, si to snad i uzivam. Ala jen 

nevericne krouti hlavou a mele si pod vousy co ty Slapky zerou. Zene nas to svetle nebe pred nami, ale ten cerny 

mrak nad nami se na nas vyleje dokonale. Do Vlkancic lajna a v brdku na naves je to jiz jen souboj dvou 

nepovedenych, vzadu seseklych kol  A Cespa je vitez. Pred Skalici usychame, ale znovu je tu sprcha. V udoli 

prohlidka sazavskeho struhadla a volně si cakat do ksichtu pod Habr. Pak za to vezme Cespa, s klenotem se 

nejak rychle szil a natahuje nam usmevy. Habr je takticka hra, ale finale je pro skveleho Hulise, ktery chce ze 

sebe vyhnat zavodnicky splin. Pak jiz rychle do svych domovu, jelikoz nohy zacinaji omrzat, hold Mamut se 

blizi a takovy vylet je k nezaplaceni. Kluci diky, lita vam to skvele!  

 

Hulis, 2014-04-29 20:30:51 

První půlku jsem si řikal, jestli se ty Koloděje jezděj pořád pomalejš a pomalejš nebo jde forma nahoru, že jsem 

jel uplně v klídku a ani se nezadejchal... Ale nejspíš platila první varianta, vzhledem k tomu, že s námi jel i 

biker...  Ovšem před Jílovym se dostal na špici Kolíkáč a začal to roztahovat... Nejsem si jistej (s bráchou jsme 

jeli jako druhá dvojice), ale podle mýho to tam odnesli první odpadlíci...  Kolíkáč je prostě BEAST!!  No a od 

tohodle okamžiku se začalo pořádně valit... Po chvilce nás čekala pekelná stojka (moje premiera), ani nevim, kde 

to bylo... Čekal jsem, že to bude nějaká krátka stojka, tak jsem si vyjel dopředu a po chvilce ejhle, konec nikde, 

tak jsem si podřadil a zvolnil... Slyšel jsem, jak za mnou funí bratr, kterej šel po chvilce přezemě, zvedám se a 

jdu za nim... jedeme ve dvojici k nějaký odbočce, kde nevíme kam jet, tak jsme zpomalili a čekali kdo nám řekne 

kudy... Kousek za námi jel někdo z lawi + nějaký černý dres, pak jsem dostal informaci, že to byl Petr Svoboda 

(do ted jsem nevěděl, neznal kdo to je, prý vítěz UACu )... V týhle čtyřce jsme to dotočili až nahoru... Kousek za 

námi Kolíkáč + jeden kus... Konec jsme dojížděli v 7 lidech... Na začátku nás mohlo jet okolo 14??? + - nevim, 

nepočítal jsem to... Každopádně dneska to mělo grády a při dojezdu domů jsem měl nohy pěkně prkený a tahaly 

fest... Tak to má byť  díky bohu za ty dary a hlavně za KOLODĚJE!!!!    

 

Kolíkáč, 2014-04-30 13:00:48 

Ja ti dam BEAST, vcera to nebyla zadna radost, furt kratky kolo, furt mezera na grupu a navic zvireci kopec ze 

Zampachu pres Studene na Jilove, cistokrevnych 20% na oslizlem asfaltu! Brod´s brothers jsou naslaply jako 

blazen, jen kvuli nim jsem visel, abych videl, jak natahuji drzky i p.Svobodinovi  Jestli na Kourimce nedate 

Top10 na dlouhy, tak uz nikdy!    

 



Bonzo, 2014-04-30 13:27:06 

Přihodím jen pár slov ke včerejšku. Pořádnej mazec! PS: Tu Kouřimku nedáme, před chvílí mi od Martina přišla 

přihláška - 50km    

 

Hulis, 2014-05-04 15:41:35 

Nádhera, nádhera a zase nádhera...  Začátek v pěkně početnym baliku, trasa klasika na Strašín, hlavní přes 

Mukařov a na Vlkančice... asi 5 km před Vlkančice jsem si dělal pr*el a řikal bratrovi, že Vlkančice si pohlídám 

a pokud chce bejt druhej ať jede za mnou....  Jelo se tak nějak příjemně, žádnej šrot, takže se dalo krásně 

nastoupit... Brácha za mnou, hned se nás chytil p. Svoboda, takže z nástupu to pak byl sprint na horizont, kde 

jsem byl asi tak o půl metru první, Bonzo nakonec třetí... Před koncem na mě ale řval ať valim, jako kdybych jel 

o vítězství na Tour...  Pak se zas zvolnilo, s honzouB pauzírujeme na wc a musíme si to sjíždět, naštěstí na nás 

čekali, takže to do baliku bylo kousek... Před Sázavou se půlka odpojila a vracela se na Skalici, druhá půlka jela 

na Sázavu a Dojetřice... Začátek jedeme špici s bráchou dost vostře, po chvilce se bratr uklízí za mnou a jedu já... 

Možná jsem to docela přepálil, chvilku jsem tahal, ale pak to šlo přezemě... V Dojetřicích jde na špici HonzaB a 

zrychluje, tam jsem se procedil až nakonec naší menší odjetý skupinky a po přepálenym začátku jsem měl co 

dělat, abych to tam vydržel, ale byl jsem tam... Kousek rovinky, tam jsem si orazil a zase se mi šlapalo pěkně... 

V druhý půlce za to zase zkoušim vzít, otočim se a pochopitelně všichni za mnou, sedám a jedu špici... Jak jsme 

se blížili k horizontu v druhý části kopce, kouknu doleva, kde vidim HonzuB, jak to tam pere zesedla se slovy: 

NEBUDEŠ TAM PRVNÍ... Takhle nepřejícně mi to chtěl vzít...  Zvedám se a ten kousek si vysprintuju...  Pak 

jsme si dali ještě jeden sprintík s bratrem v uplně poslední bouli k odbočce...  Nahoře se čekalo než se to sjede... 

Všichni se domluvili, že jedou dál rovně na Kozmice, my s bráchou jsme se už odpojili a jeli na Chocerady, 

Ondřejov, Střímelici dolu a tak dále až do Brodu...  Někde jsem zaslechl, že nedělní koloděje se jezděj 

nejpomalejš, v klídku... Nevim o tom, že by jsme to dneska někde šolichali...  Myslim, že intenzitek tam bylo 

dost, parádní svezeníčko, díky...    

 

Hulis, 2014-05-06 20:52:52 

Nemám slov, Koloděje jsou prostě nejvíc...  Přijíždim na sraz, počasí nádherný, po chvilce se to začne sjíždět, 

Camrda, Kolíkáč... Scháňka po bratrovi, netušim kde sakra vězí, vyjíždíme a on nikde (o konkurenci míň)  

Jedeme a kousek za Sibřinou bratr u krajnice na mě volá, že potřebuje pumpičku/hustilku  zastavuju, dávám mu 

ji, ale bohužel mi oznamuje, že je to plášť a že dneska jet nemůže. Zacvakávám a dojíždim balík. Klasika, valíme 

po hlavní až k odbočce na Lhotky. V Horních Krutách si zrychluju a odjíždim kousek před kolodějníky...  

Újezdec, padák pod Sázavu přes Čekanov, nádhernej novej asfalt. V Sázavě k hlavní zas odjíždim... Za tohle se 

omlouvám, snad to nikomu nevadí, jen si to prostě konečně užívám... Minulej rok jsem v Kolodějích byl 3x a 2x 

mi to odjelo... Pak jsem se na to vykašlal, protože jste všichni hrozně lítali a já jezdil jak s hnojem...  Tenhle rok 

už neodpadávám a co víc, dokonce jezdim mezi těmi lepšími...  Okolo řeky jede špici Čespa neskutečně rychle, 

jen valim voči...  Ve Skalici na kostkách se to opět rozjíždí a spurtuje na horizont. Vyjíždim až z posledního 

fleku a nahoře jsem druhej.  V udolíčku se jede pěkný tempo a blíží se příprava na Habr, Lawi dres jde na špici a 

začíná to pěkně rozjíždět, házim těžší a hákuju, odbočka na Habr je tu. První nejprudší část pořád tahá Lawi, 

koukám na tacháč a máme tam 21,4km/h...  Wohoo, to je fofr a kupodivu se mi šlape celkem lehce... Lawi pořád 

ne a ne slíst ze špice. Nastupuju z druhýho fleku (jen házim těžší a zrychluju), což byla chyba... Nechat se 

zahákovat a navíc jsem to zkusil moc brzo, takže nakonec jde Kolíkáč, Lawi + nějakej mladíček (vypadal ještě o 

pár let mladší než já) přezemě... V první části Habru beru body za 4.tej flek...  Sjezd a první rovinku jedu 

poslední za Kolíkáčem, v poslední nakloněný rovince před cedulí házim o 2 těžší a jdu zesedla. Vyjíždim do 

protisměru a spurtuju, když se otáčim zjištuju, že se nikdo nechytl a u cedule mám + -50m náskok, to zas bylo 

žrádlo!!! Dneska jsem měl za cíl voprat letce Camrdáka, což se povedlo, bohužel ale neměl svůj den a dopředu 

se moc netlačil... Doma mě nohy pěkně tahaly... Nádhernejch 111km, díky všem!!    

 

Camrda, 2014-05-06 21:55:52 

Dneska to netáhlo a voprali mě úplně všichni... Únava z neděle, ze včerejšího samotkovýho švihu, z práce a asi 

už úplně ze všeho. Díky, že jste na mě na Habru počkali a docvakli (zejména Čespa svou megarychlostí na 

rovinách) zpátky k ostatním. Takže za dnešek omluva a příště se to budu snažit odpracovat .  

  



Kolíkáč, 2014-05-07 08:33:09 

Hulis se veze na skvele vlne, forma jako hrom, jak ja Ti zavidim!  Jen doplnim, ze jsem konecne poznal 

Čekanov, po skvelem asfaltu jsem spadli do udoli od Talmberku, pak v jevanskem udoli potkali trenujicicho 

Vokyna a Habr leteli za Lawi aneb Libou Janouskem-několikanásobným vitezem Veloserie. Ten mladicek v 

dresu Kovo Praha, to byl bracha Tomase Koudely, no jako by mu z oka vypadl   A na zaver jen takova mala 

vytka k tem Hulisovym drtivym nastupum, kterou jsem zaslechl i ze skupiny...kdyz se jede ve dvojicich, tak 

mensi brdky se zdolavaji pohromadě, tempove, je to trochu neucta k tem, co se gumuji na spici pro ostatni, kdyz 

tam nekdo okolo nich proleti zezadu odpocaty. Habr uz byl neco jineho, tam se dvojice malokdy jedou a ceka se 

nahore...neber to jako kritiku, jen radu, nema cenu si delat horkou krev, lepsi to odmakat na delsi spici...  

 

Kolíkáč, 2014-05-15 21:14:01 

Dnes se pil 100% mrkvový kolodějsky driák! Karel Nezmar, Robert Nezmar, Martin Nezmar a chvili i Jan 

Nezmar. Odfouklo nas to do Olesky, pohoupalo pres Oplany a kolie z nas udelal Habr. Hulis urcil tempo a ja jen 

poslusne drzel hubu a krok, vnimal jen ten hladounky asfalt, svuj zrychleny dech a tu prirodu vukol. Krasne to 

uteklo, malem kilinko za 3 hodky pripravilo zaludek na vecerni zranici. Diky mrkváči! Wonderful Life!   

 

Camrda, 2014-05-15 21:24:42 

Moc nás nebylo, ale pěkný to bylo stejně. Nejdřív vítr do zad, pak trochu bočáku a nakonec Habr, kterej Kolíkáč 

s Hulisem vylítli jako nic. Vím, že na kopce moc nejsem, ale teď mi v kopcích začala stávkovat i hlava, tak 

doufám, že se to brzo spraví a dík, za to, že jste počkali. Škoda, že to s námi Bonzo nedal celý. No nevím, jestli 

bych neměl na švih začít vozit nějaký banány!   

 

Hulis, 2014-05-15 22:31:59 

Obdivuju Camrdu i Kolíkáče, že po včerejšku dorazili... Já jet s Malinou, tak jsem tak na 2 tejdny odepsanej...  

To ale neznamená, že bych si to nedal. Poznat, jaký je to odpadat na rovince...  Takže Malino, až se budeš 

chystat do Koloděj, dej vědět, budu tam!!  Při pohledu z okna, jak tam vítr láme stromy  a zataženou oblohu jsem 

si řikal jestli mám jet, ale Koloděje jsou jen jedny!  Začátek v pěti, po chvilce už jen ve třech, ale jak psal 

Camrda, stejně to byla pecka... Nikdy nepouštějte na špici Camrdu s vendou, když se jede po větru! To byl fofr, 

jelo se vůbec někdy pod 50?  a nikdy nepouštějte na špici Kolíkáče, když se to trochu zvedne!  Druhá půlka byla 

taky pěkná, proti tomu fukaru, ještě, že jsme jeli částečně schovaný udolíčkem. Pak už jen Habr na závěr. Včera 

jsme tam jeli s bratrem, první stojku okolo 23,5Km/h (zatim můj rekord) a já jen kroutil hlavou, co to ten bratr 

sežral, nahoře jsem si podřadil a kufroval to, včera to nebylo ono. Dneska to bylo o něčem jinym, rekordy jsou 

od toho, aby se překonávaly... Vzal jsem za to a jel jsem tam 26Km/h, ale kdepak, Kolíkáč prostě nejde vorvat...  

Na horizontu před sjezdem ještě řadíme těžší a jen tak se škádlíme, ale nakonec vyjíždíme bok po boku... To je 

nádhera, bejt tu s takovym velikánem jako je Robert Nezmar!!  Víc po sobě ani nemůžu chtít... 

 

Hulis, 2014-05-20 19:06:13 

Tohle kolodějskej snad nikdy nezapomenu... No možná jen do čtvrtka, uvidíme... Nejepičtější počasí v tomhle 

roce, natěšenej na kopce, jak to bude pekelně bolet s Kolíkáčem, Camrdou, Dreamerem a bratrem a ono se 

nakonec jelo na Sadskou a okolo sobů...  A nebo to na ty rovinky chtělo Malinu...  Jak se nejede do kopců a 

pořádně to nebolí, tak je to takový suchý a neni to ono...  Takže ve čtvrtek minimálně Chocerady!!!  Ale i tak to 

dneska bylo fajn...    

 

Kolíkáč, 2014-06-03 16:30:45 

Uz se asi sikujete u kostelika, ja mam dnes rodinnou omluvenku, noham jsem dekoval v nedeli, to byl dav. Snad 

40 hlav, co kolo to klenot, tretry se jen leskly, slunicko to vsechno ozarovalo. Pokec s Mlhosem, ktery s 

prehledem drti kopce v prvni grupe ... valilo se snad az na Sternberk, ale ja to v Sobehrdech radeji jiz hrnul na 

Prahu na nedelni obed.  

 

Kolíkáč, 2014-06-10 08:55:44 

V nedeli trochu casove omezen, a i trochu nechut k zavodeni, s nikym nemam domluvenu dopravu, tahnout se 

sam do Jedomelic ... no proste najednou jsem u kostela a tesim se do Posazavi. A kdyz pred Krenici uvidim v 

protismeru zluteho Authora, nalada stoupa, Vyhup!! Nadherny pokec se vzpominkami malem 10 let dozadu, ani 



nevnimame, ze jsme v Benesove . Na Sobehrdy se vyblaznit do kopce a pak pres Vodslivy dolu jiz jen s 

legendou Slapek, aby jsme u ondrejovske pumpy zchladili rozpalene hlavy ...  

 

Bonzo, 2014-06-11 11:33:36 

Včerejší Koloděje byl parádní trénink. U kostela docela dost lidí. Ze šlapek Kolíkáč, Chose a brácha. P.Svobodin 

plánuje trasu na Brod - pojedeme rychle, bude to foukat a nebude vedro - OK. Ještě že jsme jeli Brod a né ty 

Doksy  Brod ideál. U Limuz s Kajmanem slušne wattujeme na špici. Promotáme Brod, Liblice, Kšely, kde bratr 

vylítne kudlu ve vsi jako první. Pak už si slušně dávám vedle Kolíkáče brdek ve Viticích a pak ještě rovinu na 

Borek. Jsem rád, že tam Kolíkáč zavelel ke střídání, jinak bych se tam zrakvil snad až do konce tý rovinky. Po 

Viticích se balík rozrhal, za sjezdem z Borku se čeká. Kajman pak hlásí šrot co jel, když sjížděl, nato p.Svobodin 

že zase obrost mechem jak čekal    po sesbírání pár korálků a hlášek jsme v Kouřimi a jedeme Bulánku uú  Nohy 

dneska jedou slušně. Takhle jsem tady nejel ani o Pečecký, sakra. Dneska Bulánka s Monsterem, to je skvělý! 

Pak se ještě sklouzneme s balíkem za Kostelec, kde se s bráchou odpojujeme a hezky pěkně z kopce až do 

Brodu! Díky za včerejšek, super trénink!   

 

Kolíkáč, 2014-06-11 13:30:31 

To jsem rad kluci, ze Vas to taky trochu bolelo, ja jsem trpel furt!  Bulanku vrsek jsem jen s hruzou cekal az se 

Bonzo zvedne, ale asi z ucty ke stari to nastesti neudelal, jelikoz ja byl kaput  Radio Svobodin vsechny bavilo, 

nejvice probiral nejakeho p.Rydvala, ktery ho dal v Jedomelicich a jeste ho zastinil na fotce!  Jo taky s nami jela 

Dukla s Martinou Ruzickovou (si myslim, ze to byla ona). Chose zase vypravel, jak dal v sobotu Zlatak i s 

vozikem, kde mel sveho potomka. No proste to krasne uteklo, diky vsem!  

 

Hulis, 2014-06-11 16:50:55 

Na úterý jsem toho moc nenaspal, asi tak 3,5 max. 4 hoďky. Nohy navíc ještě docela unavený z Jedomělic, takže 

jsem jen čekal, kdy mě to utrhne... Věděl jsem, že pojedeme na Bulánku a bylo mi jasný, že to nedám.. Tak jsem 

si odjel v brdku ve Kšelích, abych ukázal, že tu vůbec jsem...  V Molitorově na špici Kajman a P. Svobodin, kde 

prohlašuju, že kdo schodí na malou je sr*čka...  V tu chvíli Kolíkáč zrychlil, Bonzo i já za ním... Bratrovi se to 

pořád nezdálo a po chvilce opět zrychluje asi na nějakejch 23km/h a jde ještě přes Kolíka... Nohy nejedou, bolí 

to jak čert, ale dělám co můžu abych tam byl... Držel jsem to až do poslední zákruty, kde jsem konečně musel 

schodit na malou.. JSEM SRAČKA!!   Bohužel, nevydržel jsem to a musel jsem si zakufrovat...  Parádní trénink 

v parádní společnosti... všem díky...    

 

Chose, 2014-06-12 19:38:43 

pánové já dekuji, že jsem se v úterý s váma mohl svést pred kourim. kde me hulis bezmilostne odpáral. pres 

horní kruty jsem se pak dopotácel na chalupu za rodinou. bez vodz totálne vzčerpanej po140km (ráno 60, 

odpoledne 80.tak zas nekdz priste  

 

Camrda, 2014-06-13 08:25:41 

Včera v Kolodějích známá bratrská dvojka, a HISPORŤáci Martin Matula s Ondrou Teplým. Nikomu se nechce 

vymýšlet trasa, tak míříme přes Strašín a Tehov do Mnichovic. Bratři z Brodu na Špici pod Strašínem roztápí 

kotel a kupodivu ani klesání do Mnichovic se nejede úplně pomalu. Ondra testuje svoji novou TT raketu a špice 

s ním i z kopce bolí. Ve stoupání na Struhařov si připadám jak Contador v dávných dobách, kdy v Pyrenejích 

bojoval s bratry Schleckovými . Potom Habr dolů, sklouznout přes Kostelec do Brodu a pak proti větru směr 

Praha. I v pár lidech se to dá hezky prosvištět.  

 

Hulis, 2014-06-13 12:45:33 

Včerejší Koloděje vážně neměly chybu!! Camrdo já se p*seru!!!  Čim tě kdo krmí?  To jsou ty tréninky s 

Malinou...  Asi 3-4 x jsem měl pocit, že se včera pobliju z těch nástupů v každym brdku a ty pořád zamnou...  

Zablbnuli jsme si pěkně.... Škoda, že tam nepřijel Monster a spol. co mě oprali na Bulánce... Včera jsem měl jiný 

nohy, jelo to krásně, možná bych jim to vrátil, stejně jako bratrovi... Přijel jsem do Koloděj asi v 16:17... Nikde 

nikdo... Čekám 5 minut pořád nic, řikám si jestli tu jsem správně, jestli je vůbec čtvrtek, neměnil se čas??   

Chvilku před půlou přijíždí Hisport a chvilku po něm Camrda... Ok, asi tu budu dobře...  Nakonec odjezd v pěti. 

Hned zezačátku na špici jsme věděl, že mi to pojede hezky. Ve Strašíně odstřídáváme a na špici jde Camrda s 



Ondrou. Do Mnichovic se nejede pod 50  Tenhle kopec jsme snad ještě nejel, hned dole zrychluju, nohy jedou 

parádně, v první zatáčce odpadá bratr, v druhý odpadá i Camrda a jedu vepředu sám... K odbočce tomu pořád 

dávám, ale pak spomaluju, před koncem dlouhý rovinky se zase sjíždíme... Bratr jde na chvilku předemě a 

zkouší zrychlovat, ale já opět hned nastupu, žádný odpočívání tu nebude...  První moment co se ve mě otáčí 

oběd, Camrda furt za mnou... V další bouly stejně tak a Camrda pořád visí... V serpentýnách ve Struhařově 

Camrda zrychluje a střídá mě vepředu, valim okamžitě za nim, jede jak drak... Pak sprint k ceduli, kde se o mě 

zas pokouší dávení, ale dávám to...  Dovalíme nahoru k hlavní, kde čekáme na ostatní, těší mě, že jsme to 

bratrovi dneska vrátil i s úrokama z úterka...  Na Habr jedeme s bráchou kterýho brzdim aby tolik nebláznil, 

jenže to jsem brzdil toho nepravýho, hned jak se to zvedlo Camrda vystartoval jak raketa, přici ho nenechám 

odjet, hákuju a kousek před koncem první části nastupu, bez úspěchu...  v druhý části jedu první a slyšim, jak 

tam hází těžší, jde přezemě. Taky tomu přikládám a zvedám se... Tenhle sprint hodně bolel, až si z toho Camrda 

zařval!  Pak už se jen sklouznout do Brodu, kde jsme s bráchou stavěli na pivo, škoda, že Camrda pospíchal 

domů a nedal s námi...  Nakonec jsme se v těch půllitrech málem utopili a domů jsme dorazili asi v 10...    

 

Camrda, 2014-06-18 10:19:05 

Hoši, tak takhle by to dál nešlo! Včera v Kolodějích jen Hisport a vegeťák Arne. O půl pátý jsme nevěděli kam 

vyrazit, proto se zkoušíme domluvit ještě s další partou z Hisportu, která vyráží z kruháče v Uhříněvsi, bohužel 

domluva není jednoduchá, tak se tam chvili motáme z jednoho kruháče na druhý. Nakonec vyrážíme směr 

Strašín, Vyžlovka, Jevany, Stříbrná Skalice, Sázava,Vodslivy, Ondřejov a domů. Roviny v lajně přes 40, v 

kopcích nebylo se s kým moc honit... Doma 120 km. Takhle tam ty srazy za chvíli půjdou do ...  

 

Bonzo, 2014-06-25 10:26:27 

Včerejší koloděje byly dárek k svátku. Díky všem. U kostelíka nabitá sestava. Letěli jsme na Brod, pak žehlení 

asfaltu po státní a na Kouřim a Bulánku. Rozjel jsem kopec, v poslední zatáčce Lawi (m.Somr?) a Specialized v 

barvách Omegy (?) nástup, který už nedávám. Po kopci a slušných špicích se s bráchou domlouváme, jestli to už 

nesekneme na Kostelec a domu, ale p.Svobodin vymyslí ještě Vlkančice, kde brácha nějakým způsobem 

vysprintuje první  Po sjezdu se letí v lajně až do Stříbrné Skalice. Kostky jsou samozřejmě výzva, stejně jako 

každý brdek, takže sprint... Nohy dostávaj, brácha vadne. V údolíčku na něj čekám a sjíždíme skupinu. Tam 

tempo rozumné, nicméně se nějak nebezpečně přibližujeme Habru. Dnes bych Habr i oželel. Prý se také může jet 

pomalu, ale zkuste to v takové skupině  Přípravu pod Habr se jede celkem řežba, takže možná v balíku a i já 

jsem rád, že se na Habr neodbočuje, ale jedeme na Vyžlovku. Zkusím na Vyžlovku nástup, kluci sorry (do kopce 

to tam trochu je  ), to bylo z čisté cyklistické radosti a taky proto, že jsem věděl, že se budeme s bráchou 

odpojovat a že bratr je prošitej a do Brodu už nešlápne a už s ním žádná sranda nebude. Samozřejmě to byla 

blbost, trénujeme blbě, ale hlavně že nás to baví  Ještě jednou díky!  

 

Kolíkáč, 2014-06-26 21:17:27 

Tak nevinně to na zacatku vypadalo a dopadlo to uplne na jednicku! Dneska kolodejska muza prisla a paradne se 

na nas vyradila! Uz od rana se mi zdá o Bílých kozlech, ale když u kostela stoji jen jeden Hisportak, tak pocitam, 

ze to dotahneme jen kousek za Mukarov. Ale najednou u nas brzdi Letní král vrcharu Michal Somr (Lawi) a po 

chvili Martin Curda (Kbely). No vykutalena ctyrka plne podleha vábení kozlu a mydlime to na Strasin. Sve nohy 

nepoznavam, nic neni problem, jak kdyby prevody za me daval nekdo jiny, kolo pode mnou leti, jako kdyby 

zrovna vyjelo z vyrobniho pasu. To je pocit! Uplny balzam na bolave srdicko z "blbe nalady" v jednom tematu u 

nas na diskuzi  Konojedy, Skalice, Sazava a kopec na vysnene Belokozly, chrochtam si v cervenych cislech za 

"electronic Mike"! Nechapu, jak nekdo muze mit neco proti haku  Nekonecne lany zeleneho obili vlevo a vpravo 

bile pole makovic, todle je panove Sumava kousek od Prahy, leto budiz pochvaleno! Xaverov a pres Vodslivy 

dolu do Chocerad. Uz to tam frezuji, za chvili budou snad pokladat asfaltovou paradu. K pudingu to vytancovat 

na malou a pak pekne na hrubo poprve v zivote az k ondrejovske pumpe. Jauvajs ty kostky trochu bolely  

Struharov a domu pres Strasin, odkud se nejde pod 50 diky Lawi masine. Safra kluci diky, dnes to fakt nemelo 

chybu, 100km za 3 hodky, skupina je nejvice!  

 

Hulis, 2014-07-01 20:49:11 

Dnešní Koloděje pro mě skončily dřív než začali...  Po dlouhejch 9 dnech zas na kole... Rozhodlo se, že se 

pojede na Světice a Prahu, kde jsem se nechtěl moc motat a taky bych se celkem zajížděl, takže po takový době 



nešlapání jsem před Mukařovem počkal na bráchu, kterej jel z práce a dali jsme si krátkej okruh s českobrodkou 

časovkou na trubu... V půlce března jsem to vyhoupl za 6:56 uplně hotovej s pocitem, že budu slejzat z kola, 

dneska jsme to zmákli za 6:12... Nečekal jsem, že to zajedeme takhle ''dobře''... Ještě to chce potrénovat a dostat 

se tam s časem pod 6 minut by bylo snový...    

 

Look_as, 2014-07-06 14:09:01 

Peknej vylet, 150 km pod 5 hodin.  Par kopcu rychle. Ve Svojeticich jsem byl uz pekne prositej a balik mi do 

mirneho kopce ujel. Doma jsem si dal hromadu sladkych visni. Nohy boli, chce to vic odpocivat.  

 

Camrda, 2014-07-06 21:13:06 

To byla paráda a to to bolelo. Návrat z dovolené a vodáckého výletu, ze kterého jsem si přivezl asi milion 

štípanců od komárů, ranní třesot rukou a za týden dohromady 3 kg navíc nebyl nijak lehký. O to víc, když si to 

ze Šternberka namíříte se skupinkou, kterou táhne motorka z Lawi Míša Somr, kde nemůže chybět Kolíkáč, 

Lookas, David Klíma, jeden sokol ze Kbel, taky jeden Hisport, a do který taky brzo přichvátá Vyhup (kterej snad 

už doma konečně najde ten sepranej oranžovej dres). Se svojí tak trochu vykolejenou regulací pitnýho režimu 

však dorážím druhý 0,7 l bidon ještě před Ondřejovem, takže mě Kolíkáč opět zachraňuje. Další z momentů, 

který se vryje hluboko do paměti. Holt na trenýrky ze Znojma, 2 housky před Rampušákem a hlt ionťáku před 

Ondřejovem, tak na to se nezapomíná. Ondřejov jsem už vypustil a byl jsem rád, jednak že se na mě počkalo a 

druhak, že už u pumpy nebyla fronta. Bomby po Říčanský ještě s Martinem Čurdou pak už byly jen třešničkou 

na dortu. Domů jsem přijel na sračky po mnoha euforických záchvatech.  

 Týden bez kola a pak takovýhle cyklistický orgie. To člověka přesvědčí, proč teda vlastně cyklistice věnuje (na 

mé poměry) tolik času, peněz a občas i sem tam nějakou oběť v podobě toho, že holt tenhle víkend pařit nepůjdu.   

 

Camrda, 2014-07-13 21:41:15 

Dnes jsem v Kolodějích viděl spoustu věcí, který jsem ještě neviděl. Nejdřív nová, krásná Mlhošova kola, pak 

jsem poměrně dost dlouho z háku sledoval jak Peťa Benčík s Klímičem stoupají z Chocerad Vodslivy na velkou. 

Pak jsem taky viděl brutální parakotoul Klímiče, kterýho srazil jeden vůl v autě, kterej vůbec nevěděl, kde je, co 

se kolem něj děje a na co se používají blinkry. Skončilo to "naštěstí" jen přeraženou vidlicí, ale pěkně to 

nevypadalo, přeskok přední kapoty sice bezchybně, zbalení do klubka, dopad do trávy také, ale jinak to člověku 

moc nepřidá... Doufám, že už je David ok a že už mu v Looku pečou novej rám. Pak už ve skupince s Mlhošem, 

Vyhupem, Romanem a dalšíma. Mlhoš nám kousek za Ratajama předvedl své superrychlé trávení a Vyhup 

pravidelně zvedal náladu alespoň občasným glosem (btw hrozně mu ta oranžová sekla...). Jo ty neděle prostě 

nejsou nudný!  

 

Hulis, 2014-07-15 20:08:13 

Nádhera, parádní!!!  U kostela bylo dneska oranžovo! Camrda,Čespa,Kolíkáč, Technik,Hulis... Zezátku rozumný 

tempo na rozjetí... V udolíčku a na kostkách ve stříbrnce mě pěkně prohnal parták na spici (Camrda)... A prej, že 

taky nemá naježděno.. Kecá, lítá pořád stejně...  Za Sázavou jsme bohužel přišli o jednoho orange člena... 

Technikovi prasknul drát v přednim kole, tak to otáčel zpátky na Sázavu a pomalu to dotočit domů... Přišlo to 

docela vhod, protože jsem byl zrovna na špici s Camrdou, kterej mě zas nešetřil... Tak sme si trošku odfrkli pod 

kopcem z Talmberka na Úžice, kde se mi ještě jelo celkem dobře, bez větších problémů... Na konci jsme si ještě 

zašpurtovali s Camrdou, ten nikdy nezklame, jde to toho vždycky.. Naštěstí, že se nechytli raketáci jako Kolíkáč 

nebo Čespa, jinak bych zůstal daleko, daleko vzadu..  Čekal kdy mi dojde, bylo to víc než jasný a očekával jsem 

to... Byla to jen otázka času po takový tréninkoví absenci.. A seklo mi před Kostelcem, kde jsem už nebyl 

schopnej točit a kde mi všichni odjeli... Krásnej pohled, jak odjíždí kolodějskej balík se samejma 

pomerančema!!!   Snad největší krize tenhle rok... Byl jsem rád, že jsem vůbec držel řidítka abych z toho kola 

nespadl...  Před přistoupimí jsou musel zastavovat u krajnice na špendlíky, abych aspon něco sežvejkal a vůbec 

dojel domů na hladáku.. Doma jsem sebou prásknul na chodbě v tretrách a helmě a asi 10 minut jsem se ani 

nehnul...   Ale díky všem a za všechno... Krásná skupinová terapie s pořádnou a nutnou dávkou morálu!!!! Snad 

zas začnu víc jezdit, abych po těch tréninkách nevypadal takhle, jak dneska...  A to se ani nejelo nějak moc 

rychle a nezávodilo se...    

  



Technik, 2014-07-15 20:41:48 

Poslušně hlásím, ze se mi podařilo dorazit domů. Nakonec jsem byl rad, ze jsem si to v klidu dotočil. Už jsem 

sotva pletl nohama. Díky moc za orangre jízdu divočáci!  

 

Camrda, 2014-07-15 21:09:44 

Techniku, škoda a taková to byla paráda vidět Tě zase u kostela. Snad příště a vezmi i Vendu , u toho Ti drát 

nepraskne... Jinak dnes nádhernej výlet. Kolíkáč vyjížděl Beskyda, Čespa tahal a tahal až jsem si říkal, kde ty 

síly pořád bere. Hulis pořád přemejšlel, jestli mu to jede nebo ne, až nás všechny v jednom brdku přesvědčil, že 

tam ještě něco zůstalo. Růžky vystrkoval Ála, kterýmu to podezřele lítá a poctivě se taky ke všemu stavěl 

Kajman. Jo, byla to terapie. Domů jsem dorazil v 19:29, takže ve čtvrtek to vypadá, že s čistým štítem budu stát 

o půl páté u kostela .  

 

Kolíkáč, 2014-07-15 21:32:25 

19:29! Vzdyt jsem rikal, ze to je vypocitany  Na me to padlo v plne sile po odpojeni na T od lokomotivy 

Camrda. Nohy z olova a jen jsem se tesil do sprchy. V lednici uz se jeden zrzek s bilou salou chladil a vecere 

chutnala jako nikdy. I o tom je cyklistika  Diky ze jste dorazili, myslim, ze jsme se nabijeli navzájem, je ted preci 

paradni obdobi, kratky-kratky, tak ve čtvrtek repete snad v rychlejsim tempu, aby se zavodaci Ala s Kajmanem 

nenudili   

 

Hulis, 2014-07-17 19:36:55 

Deluxe... Prostě deluxe trénink!!!  Kdo že má u sebe ty peníze za vybraný startovný? Pudeme za to na pívo ne??  

Dneska žádnej trénink, ale normální závod... U kostela v 6ti... na habru, kterej jsme jeli opačně,to rozjel Kolíkáč 

a Líba Janoušek, řikal jsem si, že je čtvrtek a nikdo asi nebude moc chtít valit, aby se šetřil na víkend... a ono 

prd, valilo se 30km/h tam jsme ztratili první drobek a o kousek dál před Kostelcem u nájezdu na hlavní, když 

tahal Camrda opět s Líbou jsme ztratili další kousek... Chvílema jsem měl pocit, že jedeme v úniku, kterej má 

10km do cíle a peloton je minutu za náma!!!  Neskutečná valba, ale nohy jely naprosto parádně a já, i když 

nechápu, jak je to možný, si ten fofr užíval...  Přes Konojedy na špici s Kolíkáčem, snažil jsem se to docela 

krmit, ale s Mostrem to ani nehlo, snad ani nedejchal...  Před odbočkou na Hradec střídáme, Camrda s Líbou 

rozjížděj neskutečný tempo a pořád zruchlujou, na horizontu tam mohlo bejt přes 40km/h, na tacháč jsem 

nekoukal... Sjezd do Stříbrnky, Camrda se uklízí dozadu, byl jsem nucenej jít na špici a Líbou a řikal jsem si, 

abych nebyl za sra*ku a aspon chvilku tam vydržel, naštěstí jsme nejeli kref, takžde dobrý...  z Hradce jsme to 

střihli na Č. Voděrady, tudy jsme taky ještě nejel, po chvilce se rovnáme do lajny, nic moc silnice... táhnu to a 

snažim se to nebrzdit... Zkoušim lehce nastoupit, ale Camrda drží jako klíště, ufff dalo to pěkně zabrat...  Pak 

ještě blbnu s Líbou nahoru k rybníku, sjezdík a jde se opět na to... Držim za lawi dresem, jede se mi fakt 

parádně, tak lehce zrychluju.. ve Zvánovicích se otáčim a zjištuju, že tam je lehce mezera, tak zvolňuju... Po 

chvilce se to sjíždí a už přestáváme bláznit...  Ve Svojeticích se odpojuju a v klídku si to z kopečka dotáčim 

domů... Dneska to nemělo chybu!!!  Díky   

 

Kolíkáč, 2014-07-18 09:20:12 

Moje krize je asi hlubsi, nez si myslim  Vcera na me po dlouhe dobe musel kolodejsky vlacek cekat! Ale ani se 

nedivim, kdyz na spici jedou takovy dve zvirata jako je Hulis a Camrda! Zadny tempo, ktery umi Liba, ale pekne 

vrsky horizontu nastupy jako svin. Ty wado toto bolelo! A z Voderad uz jsem si pral, at zmizi a ja si to 

dosmrdlam domu. Ale kdepak, pockali, diky moc, a ja tak mohl zazit strasinskou rychlodrahu v haku. Vecer 

jsem pak stezi hakoval manzelku, kdyz jsme se jeli vycvachnout do Hostivarske nadrze, pivko a pak jiz jen jako 

prkno do peri pred 22h. Leto budiz pochvaleno!    

 

Hulis, 2014-07-20 15:11:32 

Nějakej čas už jsem v Kolodějích nepotkal víc než 10 kusů... Úterky, čtvrtky se většinou jezdily v 5-6 lidech... 

Dneska se pár bláznů sešlo. Začátek ve dvojce s Camrdou, když už jsme se dostávali mezi první dvojice, řikám 

mu, že jedu podle něj, aby nebylo na mě, že v neděli letíme jak splašený... Ten mě na těch rovinách zase protáhl. 

V Olešce ještě dáváme kopeček nahoru s třídáme, pěkně jsem se zadejchal, to je paráda, jak mu to jezdí!  Před 

Zásmukama v Doubravčanech pár lidí odjíždí dopředu, pod kopcem mají na skupinu náskok + - 100m. Ještě před 

první pravačkou si zrychluju a jedu si to v docela ostrym tempu, odjíždim skupině a postupně sjíždim jednotlivce 



z odjetý skupinky... Dohnal jsem všechny až na jeden kus, černý dres, žádná helma. Nějakej Láďa, ale ten teda 

jel jak zvíře... Nahoře na kopci jsme byli v 5ti a rozhodlo se, že čekat nebudeme a jedeme dál na Hatě a 

Janovice... Těžko říct kudy jel zbytek koloděj, jestli to co my a nebo jinudy... Tak kudy Camrdo?  V Janovicích 

jsme se ještě rozhodovali jestli to vzít na Štemberk, ale 2 člený naší mini skupinky už toho měli docela dost a tak 

jsme to stočili na Staňkovice a přes Úžice na Sázavu... V kažbym brdu jsme blbli s neznámym Láďou... At jsem 

se snažil, jak jsem chtěl, nikde jsem ho neutrhl...  Letěl parádně, po kopci/bouli jsme počkali na ostatní a valilo 

se dál... Habr už jsem vynechal a valil domů, aby to nebylo zbytečně moc dlouhý a uplně se nespráskal (už jsem 

byl bez jídla a pití), tak jsem valil rovnou na Brod... Hodilo mi to nádhernejch 114km...    

 

Camrda, 2014-07-20 15:20:19 

Hulisi, my to vzali v Zásmukách doprava na Úžice a Sázavu, takže podobně jak vy. Mně začalo bejt celkem 

vedro, tak jsem to nechtěl přehánět a jel jsem s většinou v celkem poklidným tempu. Ve Skalici jsem si akorát 

vylítnul kostky a dal si potom svoji poslední dobou oblíbenou časovku Vyžlovka - Říčany. Dnes to bylo s větrem 

v zádech, takže celkem paráda. Jak jsem Tě viděl vystřelit v Zásmukách, tak jsem si říkal, že už jsi zase ve svý 

kůži .  

 

Camrda, 2014-08-03 18:19:39 

Dneska jsme si s Vyhupem při návratu z nedělních Kolodějí krásně vyšvihli Habr. Úplné rekordy jsme tam 

netrhali, ale po té 3hodinové zašívárně v balíku to bylo příjemný. No ale abych to úplně nesnižoval, tak Vyhup 

jezdí jak drak, nádherně to rozjel, vytáhl mě tou nejprudší částí a i když jsem se potom začal snažit sebevíc, z 

háku jsem ho nesetřásl. Před Struhařovem jsem pak už měl co dělat a byl jsem v podstatě rád, že se za Vyhupa 

můžu schovat. Rozhodně by se neztratil ani při úterních nebo čtvrtečních bitvách. Každopádně Jardo díky, bez 

toho Habru by to dneska šťávu nemělo!  

 

Vyhup, 2014-08-03 20:45:01 

Jel bych Habr tak či onak, i kdyby se nikdo nepřidal. Snad čtvrtou neděli za sebou se jelo směr Uhlířské 

Janovice, což jako transportní směr od Prahy je nejrychleší a nejméně namáhavé, ale že se pak v Sázavě 

neodbočilo přes most na Dojetřice a ani ve Stř.Skalici na Ondřejov, mi přišlo jako fakt neúměrná nuda. Ještě, že 

nezklamal Camrdo tvůj pernamentní smajlík  v přední části hlavy.... A taky se mi zdálo, že Dreamerova Šumava 

ti v kopci pomohla, já marně čekal kdy ti na Habru dojde. Jinak fajn, že konečně nikdo nebrousil v leže asfalt, 

jako tomu bylo poslední 2 neděle....  

 

Camrda, 2014-08-07 14:48:36 

Pokud to vyjde, tak tam budu. Ale dnes se ode mě nedá nic čekat. V úterý jsme s Petrem Svobodou, Honzou 

Janurou a jedním triatleťákem roztáčeli nohy směr Brod a Sadská, trochu jsme zmokli, a když jsem se doma divil 

proč jsem tak prošitej, uklidnil mě až tachometr, kterej ukazoval průměr 34,5 km/h. Včera večer, když jsem se 

vrátil z práce, tak mě nenapadlo nic lepšího, než, že si půjdu po skoro 2 měsících zaběhat. Ráno jsem se málem 

nepostavil, jak mě dneska bolí nohy .  

 

Hulis, 2014-08-07 20:29:04 

Občas si řikam, že neni normální dobrovolně jezdit na kole a ještě do Koloděj...  To byl zas masark dneska... Já 

včera blbnul a závodil v kopcích s jinou partou, takže dneska uplně tuhý nohy, když jsem vyjíždel, tak to byl děs, 

ale postupně se to zlepšovalo... Člověk si prostě nemůže dovolit přijet do koloděj unavenej a prošitej...  Bohužel 

jsme jeli jen ve 4 a lajnu, takže jsem si taky moc nevodfrknul... Špice dost rychle po sobě... Ale snažil jsem se to 

nebrzdit a v kopcích neodpadat a hákovat to... Myslim, že to vyšlo dobře, do tý doby než jsem sebou plácnul o 

zem na otočce pod Ondřejovem kdy mi podjelo přední kolo a zjistil sem že je napůlprázdný a pomaličku utiká... 

Dofoukal jsem a valilo se dál... Ve Svojeticích jsem se odpojoval, Camrda přál abych v klidu dojel... V 

Mukařově jsem znovu musel dofoukat a pak už jsem to jen sklouznul do Brodu.. Dneska už to měnit nejdu... 

Nechci to kolo ani vidět... Vy jste mi zas dali...  Jsem hotovej... Ale krásnejch a hafo rychlejch 103km... Kdyby 

jsme nepotkali to kombajny a nebej mýho zdržování s foukáním, možná by jsme nebyli moc daleko od úterního 

průměru a to i v kopcích...  Díky Camrdovi a dvojici HiSport...    

  



Camrda, 2014-08-07 21:12:09 

Vyhupe, Mrakomora jsme zahnali, místy trošku vlhký silnice, ale dalo se to. Horší to bylo s tou únavou, přesně 

jak píše Hulis, už na kostkách ve Skalici jsem věděl, že jsem úplně gumovej a kopec do Ondřejova tak raději jen 

na 1/4 plynu, abych dojel domů. Úplně špatný to dneska nebylo, ale zažil jsem i lepší švihy. Každopádně díky 

Hulisovi za společnost a myslím, že Vyhup najde určitě i jinej kopec, kde mi bude ukazovat tu moc správně 

rozvržených sil a tempa .   

 

Hulis, 2014-08-10 15:27:26 

Nádhera to dneska byla...  Ráno sraz v Brodě s Jenčou a jelo se směr kostel... Pohoda kecací tempo a Jenča jako 

sprinter a časovkář (což o sobě sám tvrdí), že si zkusíme spurt na rovince... Rozjel jsem nějaký tempo a najednou 

okolo mě proletěla raketa na červenym spešlu... šaltuju, zvedám se a kurňa jak to bolí abych ho zahákoval, ještě, 

že toho včas nechal, bejt to delší, tak jsme mohli jet domů po 15km...  Před Sibřinou defekt, měnim předek, 

naštěstí máme času dost, dorážíme do Koloděj, zrovna když se vyjíždí... Začátek až do Strašína pohoda, tam 

jelikož nás bylo celkem hodně se balik dělí na mladší a starší... Zůstávám s Jenčou mezi staršíma, na rychlejší 

skupinu si moc nevěřil... Vyrážíme na čelo starších a na hlavní na sebe kejvneme a jedeme si dojet balik 

rakeťáků před námi...  Jelo se pěkně, zašitý v baliku. V brdku před Benátkama se to začalo lehce cedit, zůstávám 

s Jenčou, kterej mi povidá, že jestli chci můžu jet... Vytáhl jsem ho tam, přijel jsem s nim, tak s nim taky 

odjedu...Sice zrychluju a dojíždim pár kusů vepředu, ale pořád mám v hlavě, že to skontroluju a kdyžtak 

počkám... Dostávám se na špici s Vyhupem, sakra ten jede... To je hrozný, jak jsem marnej na těch rovinkách a 

ještě k tomu větrnejch... Njn s mejma 67-8 kilama radši do kopců no, na rovinkách mě to odfoukne... Funim jako 

blázen, ještě že odbočujeme, střídám a koukám po baliku jestli je tam Martin... Drží se jako klíště a to o sobě 

tvrdí, že je sprinter a kopce nic moc... No nevim nevim, jel parádně...  Dneska jsem byl nějakej zatuhlej, nevim 

jestli to bylo nohama a nebo tim, že jsem jel na poloprázdnym přednim kole foukanym malou pumpičkou na 

kole. Balik chtěl jet ještě na Kácov a Divišov, tam už jsme bohužel, možná naštěstí nejeli a stáčeli jsme to na 

Janovice a domů... V brdku za Benátkama Jenča nastupuje a skouší další spurt, naštěstí pro mě to bylo do kopce, 

což nebyl takovej problem jako na rovince a pohlídal jsem si to... Za Kostelcem znovu defekt, tentokrát zadek... 

Pláště jsou v hroznym stavu, hned zejtra objednávám contíky... Loučim se s Jenčou, kterej si to dotáčí domů a já 

volám odvoz, druhou duši jsem u sebe už neměl a lepení taky ne...  I bez Kácova a Divišova padla stovečka a já 

po hodně dlouhý době přijel z Koloděj nezníčenej...    

 

Vyhup, 2014-08-10 21:29:53 

Trasa od Kácova i tempíčko byly pestré a né zadara, což určovali převážně David Klíma s P.Benčíkem.  Nahoru 

přes Licoměrsko, doprava na Zdebuzeves a Č.Šternberk. Čeřenické schody do nebe, Bělokozly a následný trysk 

do Sázavy (letos tacháč v maximu 75,5km/h). Trochu přijatelně až k Hradci, jenže k mému údivu se zde zahlo 

polňačkou na trojkopec Č.Voděrady-Zvánovice-Struhařov. Do Svojetic nás zvostalo 7 kusů. Letos rozhodně 

nejdelší Kolodějská porce, já doma 129km. A všechny monočlánky v nohách docela vybité.  

 

Hulis, 2014-08-19 19:46:00 

Na dnešek jsem spal asi tak 2, max. 2,5 hodiny... Přijel jsem domů jen tak tak abych to stíhal, zníčenej, nechtělo 

se mi absolutně nic... Ale řekl jsem si, chce, nechce, prostě musíš, jinak budeš pořád marnej... Ani kafe jsem si 

nestihl udělat, jídlo... nic... Hodil jsem na sebe dres, sušenku do kapsy a valil jsem... Fučelo mi proti jak blázen, 

tak jsem dupal abych to stihnul, za půlkou koukám na hodiny a zjištuju, že jsem to docela napálil a mám času 

dost, tak zvolňuju... Přijíždim ke kostelu, kde už je nastartovanej Bobek, kterej mi povidá v jakym zápřehu ted 

jezdí... Asi chce za srpen stihnout 3K km...  Po chvilce přijíždí i Camrda, Kolíkáč a bílej dres (sorry, ale 

neznám)... Vyrážíme a domlouváme se, že pojedeme vozkoušet novej asfaltík na Vodslivy...Bobek se odpojuje a 

jede za Mlhošem a spol., špice se ujímá Kolíkáč, Camrda, parádní tempo a jedou až za Strašín na hlavní. Hned 

pravá kde jdu na špici sám, bílej dres povidal, že netuší kudy kam, tak byl schovanej v háku a jeli jsme lajnu... 

Neeee, že bych chtěl jet, tak jak jsem jel, ale prostě já se na tom kole neumim šetřit, když Vás za sebou slyšim a 

snažim se jet tempo...  Ze Svojetic do Struhařova v tom táhlym smradu jsem tam valil asi 32km/h a Kolík na mě 

řve, že nahoře chce vidět biologickej pas...  Před Třemblatem nechávám špici Camrovi, kterej mi pěkně děkuje...  

V kopci na Odnřejov s Kolíkem docela přišlapáváme, kousek před konce nastupuju a všichni mě nechávaj, v 

klidu beru body...  Sklouznout do Chocerad a tam to začlo... Asfalt jedna báseň, Kolík ze špice + - 20-20,5km/h, 

ne že by to bylo pomalý, ale jede se mi krásně, tak po chvilce zrychluju a jdu dopředu, Kolík za mnou jako 



klíště.... Dvojice Camrda, bílodresák nás po chvilce nechávaj jet... Pořád se snažim jet okolo tech 22-3km/h, s 

Monsterem to ani nehne... Kousek za Vestcem, když se to znovu zvedne jde Kolíkáč přezemě a já mám co dělat 

abych to uvisel, naštěstí před zatáčkou vzdychá a zpomaluje...  Což mě potěšilo a řikám si, že si taky dává na 

prdel a jdu zas dopředu...  Posledních 200m na horizont jedeme vedle sebe, tak házim těžší, zvedám se 2-3 

možná 4 tempa, jdu dopředu, ale hned si sedám, už jsem v p*deli a o dobrý 3m jsem na horizontu za Kolíkáčem, 

lehce jsem si poplival, měl jsem co dělat, abych nevyhodil oběd...  Nahoře čekáme... Sjezd do Sázavy, kde se 

rozhodujeme, že pojedeme ještě Nechybu... Hned jak se to zvedá, tak Kolíkáč jde dopředu, neskutečný jakou má 

formu...  Hákuju serpentýny, na rovině střídám a konec sprintuju... Bolelo to jako čert, ale ty 3m z Vodsliv jsem 

mu vrátil...  Točili jsme levou na Benátky a pak už jen klídek do Kostelce, kde jsem se jako tradičně odpojil a 

sklouznul si to z kopce dolu... Suprovej trénink... Pěkně to tahalo za nohy, díky...  Jinak vážně nevim kde je, ale 

ten pas jsem nenašel...    

 

Camrda, 2014-08-19 22:29:50 

Nejenže mě v Kolodějích soustavně psychicky rozkládá Hulis tím jak mi dává v kopcích, ale dnes tomu přijel 

zatlouct poslední kolík do rakve jeden houbař z Jažlovický. Ve Vodslivech mně oba dva s Hulisem ukázali na 

jakou trať v neděli patřím a holt se s tím musím smířit . Chybí mi tady Jirka, švihy s ním do bezvědomí, výlet na 

Praděd atp. Zase na druhou stranu, kdyby mi Kolíkáčové, Hulisové, Vyhupové a další neustále neukazovali jak 

se ty kopce maj jezdit a kdyby se mnou Mlhošové, Kocourové apod. nejezdili na švih, bylo by mi smutno ještě 

víc!  

 

Kolíkáč, 2014-08-20 14:50:58 

Diky, ze Kolodeje drzite pri zivote, z Hulise uplne sala ta kolodejska muza, to krasne mladi a ty epicke reporty! 

Novy asfalt nas pohladil jiz pri sjezdu do Chocerad a pak na Vodslivy se neda jiz vymlouvat na jamy, to je 

proste luxusni zalezitost. Navic kdyz si chrochtate v cervenych cislech za cernou fortovskou hlinou, ktera skuci 

pod pisty Big Brothera z Brodu  Dobre jsme se poskadlili, Camrda nam paradne rozjizdel roviny, a tak doma to 

byla prava Feed Zone  To tady Lookasovi nemuzu ani napsat co jsem sezral a vypil... A ve 22h. v pelechu s 

kopytama nahore a s dobrym pocitem, ze to kilinko za 3 hodky vraci chut na zarijove matche v babim lete!  

 

Camrda, 2014-08-28 23:04:11 

Dneska u kostela po dlouhý době docela nával. Na Strašíně nás zůstalo sice jen 7, ale slušná grupa. Honza Janura 

byl dneska za šviháka na krásném, prý půjčeném, Bianchi. Trasa Vyžlovka-Oleška-Vlkančice-Skalice-Ondřejov 

ale byla v dnešním podání leteckej den. Nahoru na Ondřejov si mi podařilo dostat v grupě Svobodín, Jonatán a 

Martin Čurda. Jonatán tempo sice moc neprožíval, ale ostatní příliš neodpočívali. Já jel fakt podlahu a při čekání 

u studny marně popadal dech, jediný co mě tam uklidňovalo byla avs 33,3, takže jsem Svobodínovi pochválil jak 

nás tam hezky svižně vyvezl. Domů jsme to ještě trochu natáhli, takže v Záběhlicích avs 34,6 a skorostovečka a 

víc jak 1000 up . Tak trošku přemýšlím proč takovýchhle světlých dnů nemám víc a věčně se někde v kopcích 

(nebo na závodě) trápím... Díky všem co tam dorazili!  

 

Kolíkáč, 2014-09-05 07:45:10 

Ctvrtecni sestava: Honza Janura, Liba Janousek, Petr Svobodin, Fanda Vokyn, + jeden junior. Ma cenu neco k 

tomu dodavat a sepisovat? Snad jen, ze se jel Komornas, Prestavlky, Cercany, Mirosovice, ze vse ozarovalo letni 

slunce, silnice hladke, kopce v privetivem tempu, tak aby jsme si vsichni sborove mohli tu cyklistiku pochvalit. 

Uaaa fakt jsem si to uzil, diky brasi!  

 

Kolíkáč, 2014-09-10 08:35:15 

Kolodeje, mozna jedny z poslednich, letosnich, letnich ... dorazi nekdo? Ale jo, kbelaci Martin Curda, Lada 

Novotny, pak jeste 3 kusy a jedna, pro me neznama, zena. Navic Vokyn potvrzuje SMSkou Strasin. Za Krenici 

neco krasne vybarveneho proti, Vyhup! Tak dnes to bude mit stavu  Kbelaci to trasuji na Jevany, Hradec. 

Kostelni Strimelice jsou dobity oranzovym duem. Vyhupe diky, to melo grady! A nevericne koukam, jak kopce 

odvisi i zena, jejiz identita je mi prozrazena u ondrejovske pumpy. Kája Polívková! No pekny! Nadherny 

podvecer, pocasi jako stvorene pro milovanou cyklistiku, vse je zakonceno v kralovicke osvezovne s Fandou a 

Martinem, dokonce dorazi na jedno i Ala. Pak ale nemusela prijit ta desiva SMS ze Zaluzi ...  

 



Kolíkáč, 2014-09-16 19:31:20 

Tak jsme pockali  ale ne na Camrdu, ale az bude sucho  takovy Kolodeje v zastavce jsem jeste nezazil, nadherny 

45 minutovy tukovy vypal mozku  Nakonec prestalo mrholit a my padili na Petrikov za suchymi silnicemi. Karel 

rozjizdel horizonty az srdce palilo, Vyhup provokoval psy, ze tepovka stoupala do cervenych cisel, proste 

klasicky kolodejsky masicko. Diky kluci za ty chvile, zase se citim jako bizon!    

 

Camrda, 2014-09-16 20:35:12 

Jak jsme se v tý boudě tetelili, tak jsem ani nevěřil, že to ještě dneska přijde. Sluníčko, suchý silnice, no a 

samozřejmě pánové Vyhup s Kolíkáčem. Bylo to parádní, prostě zase ty řídítka chytit zespodu, zvednout prdel, 

nebo poctivě trpět v háku za našimi vrchařskými esy, co vám budu povídat...    

 

Vyhup, 2014-09-16 20:48:34 

Jistě, vyčkávací taktika pod střechou zastávky přinesla své ovoce. Nejprve hruštičky ze vzrostlého frňákovníku, 

které Kolíkáč  

očesával. Pak přeci jen v sedlech kol, jakési příměstské kritérium, ale v suchu. Do toho všeho Camrda po 

nemoci. Po dnešku vidím, že marodit neumím.    

 

Kolíkáč, 2014-09-18 23:13:58 

Dnesni Kolodeje v rezii Libora Janouska, protahl nas pres Jevany krasnou vyhlidkovou trasou mezi mistnimi 

zamecky, pak udolim do Skalice, a na Marjanu, odkud vyhup na Samechov pro krasnem 15% asfaltu  Pokecat s 

Ondrou Teplym a pogratulovat mu k nominaci na Ironmana na Havaji a vykuckat Chocerady-Ondrejov. Pak jiz 

klasikou se zapadajicim sluncem na Struharov, kde najednou neco zapraska a koukam, ze raminko me 

prehazovacky se volne houpe na retezu  Ty wado klenote, toto si mi nemel delat! Tma se blizi, posilam kluky at 

jedou, musim zavolat odtahovku.... Vyhupe, diky ze jsi! Takovy super rychly servis nemaji ani v profi pelotonu! 

Diky, diky! A ted boj to zprovoznit do Klikacu    

 

Camrda, 2014-09-23 21:36:12 

Dnes nás taky Libor Janoušek protáhnul přes Jevany vyhlídkovou trasou mezi zámečky, ale to už jsme měli za 

sebou Chocerady, Skalici i Konojedy. V balíku společně s Klímičem a jedním juniorem si lebedil taky Vyhup, 

kterej mě krásně odtáhnul ze Strašína až do Uhříněvse. Za Kralovicema jsem si sice chtěl chvilku popovídat, ale 

tempo na špici bylo pekelné, takže jsem raději zalezl zpět do háku. Holt trénink na sobotní mistrovství není 

radno podcenit . Jo mám Vás všechny moc pozdravit od ICE, kterého jsem cestou do Kolodějí potkal v autě, 

tvrdil něco o pohodlný sedačce a tak, ale myslím, že v zimě si ho užijeme až až .  

 

Kolíkáč, 2014-09-25 20:52:04 

K obedu testoviny s houbama, k svacine dedinsky yogurt s ostruzinama a pullitru kafe s mlikem a myslel jsem, 

ze ke kostelu nedojedu. Navic nejaky dalsi nemily cvakos na klenotu a chut do nejakych intenzit zadna. Ale 

Camrda s "turistou z Petrovic" v zastavce a bylo vymalovano. Houby v puse a jsem jako na gume, turista si vlezl 

na spic a 2 hodiny z ni neslezl. Marne jsem deroval a ztracel se jim z dohledu, vzdy na me pockali a zase trestali 

a trestali  Az v zaveru si to vse sedlo, a kolem Uval uz jsem si lebedil a snil o sobotnich Vodslivech, o novem 

asfaltu a o "Mr.Djerba", jak mu snad budu tancovat za zadkem!  

 

Camrda, 2014-09-30 22:29:04 

Dneska s Honzou Janurou a vzali jsme to na Strašín, zadem na Mukařov, za Doubravčicema zkratkou směrem 

Brod, ale odbočka na Trubu a krásný stoupání. Z Kostelce přes Bohumil kolem Baxteru do Jevan mnou nikdy 

nepoznané silničky, to by jeden nevěřil, jak může být takové nijaké podzimní odpoledne najednou vydařený a co 

v něm všechno ještě člověk může stihnout. Cyklistika je nádherná! Díky Honzovi za společnost a výběr parádní 

trasy. Místama sice trochu rozbitý, na balík by to nebylo ale na projížďku ve dvou je to zn. ideál.  


