
rok 2015 

 

Mlhoš, 2015-03-21 21:26:06 

Vyrazili jsme s Pájou v 11 hod. Ivča si to bohužel na poslední chvíli rozmyslela a šetří síly po nemoci, aby 

zvládla Moravu. Mám nafoceny vrcholky prémií. Pája se bohužel po 3. kopci na Sloup musel vrátit za 

pracovními povinnostmi, takže to dál bylo už jen na samotku. Sloup je fajn kopec, kterej jsme moc nejezdili. 

Prudší začátek, mírnější druhá půlka. Prostor pro taktiku a ne jen buldočí sílu.  Průjezd z Masečína do Štěchovic 

je rozkopaný, ale je to otázka přejít pěšky s kolem asi 30m kolem výkopů, takže se to dá. I kopec Štěchovice => 

Závist je fajn. Má i mírnější části a je dlouhej. Škoda, že celá trasa od 17:30 je v celé kráse nestíhatelná. Budem 

to muset mít vždycky nějak spočítaný, abychom nějakou část stihli do tmy. Celou trasu takhle v celku jsem jel 

poprvé a je to nádhera. Krásný výhledy, a když se do toho dere jaro, je to paráda. Už se těším na úterní švihy... 

 

Pája, 2015-04-07 21:07:46 

Tak dnes se rozdělovali body pro duo Mlhoš, Pája.Trochu jsem čekal, že to dopadne tak jak to skončilo. Mám 

všechna poslední místa, nebo spíš druhé, to zní lépe. Každopádně jsem se snažil aby to Mlhoš neměl zadarmo a 

trochu ho to bavilo. Zvole je pro mě na trase nějak brzy, kdežto kopeček Pohoří - Těptín už se mi jelo výrazně 

lépe a trochu jsme se špičkovali. Počasí bylo parádní a musím říct, že to i trochu bolelo  Těším se na příští týden. 

Doufám, že se nás sejde víc, aby to mělo ještě větší náboj. 

Mlhoši díky za příjemnej švih. 

 

Mlhoš, 2015-04-07 21:48:05 

A je to tu, první etapa Poháru 3 kopců je za námi. Krásné počasí, dnešní trasa na Stravě zde a tady jsou 

výsledky.Sice jsme jeli jen ve dvou s Pájou, ale doufám, že dál bude účast bohatší a bohatší. I tak to mělo velkou 

šťávu a body, které jsme si rozdělili, nebyly rozhodně zadarmo. Na body je jela Zvole a Skalsko (2 vrchařské 

prémie) a nakonec sprint na Herink. Na Zvoli jsem vyrovnal svůj nejlepší loňský čas a to mě dobře naladilo. Na 

Skalsko se Pája držel v háku celou dolní prudší část a v rovinaté horní začal vystrkovat růžky  Takže se šlo do 

dlouhého spurtu a až tam přece jen podlehl, ale dal mi dost zabrat. Sprint na závěr v Herinku jsem si vychutnal, 

tam si troufám i na borce, kteří mi do kopce ujedou... Ale Pája předvedl velké zlepšení oproti loňsku a nebýt 

toho, že jsem se letos přes zimu posunul kupředu, asi by mne už rozdrtil. Takhle mě "jen" hezky zmáčknul. Díky 

Pájo za parádní švih, jel jsi výborně. Takže hozená rukavice pro ostatní. V tabulce jsem doplnil ty, kdož zavítali 

na kopce loni nebo se zmínili, že by letos rádi dorazili..   A rádi přivítáme další. Kdo dorazí za týden???  

 

Kolíkáč, 2015-04-14 20:57:20 

Quite vyprdni se na 3 kopce, jezdi se tam silena kase, zlata kolodejska muza! Dnes jsem si chtel zvednout 

sebevedomi a podporit tymovy trenink, tak nejdrive na samotku 50 a pak na kruhak. Mlhos v kratkym jasne 

naznacil, co se asi bude dit. 5 orange vyrazi smer Tocna, do Vraneho a prvni nebodovany kopec na Zvole, ale to 

by tady nesmelo trenovat Kovo, ktere hned hakujeme. Ty wado, kanar Snilek mu jeste lehce v zaveru nastoupi a 

ja si to nemuzu nechat ujit, svezt se s nasim nejlepsim vrcharem  Pekne jsme si vypalily plice a do toho jiz 

Camrda, ktery roviny a z kopce jede jako stihacka. Bodovane Jilove z Kamennych Vrat, kde to tahne Dreamer, 

ale v pulce kopce mu zkusene nastoupi Paja. To me jebne! Ale vrcholek s ceduli je Dreameruv, bodejt by ne, 

kdyz na nem plapolaji dorostenecke capaky, jak je vychrtlej! No ztezka to vydychavam, ze jsem ho neuvisel, ale 

to jeste neni konec dnesniho velkofilmu. Znovu do plnejch, Skalsko skvele tempove odtahne Camrda s Pajou, to 

uz s nami jede Pablo. A me zacina dochazet, jak caj v bidonu, tak i cukriky v krevnim obehu, jelikoz jsem si 

nevzal zadnou tratovku. Co bych dal za cuc gelu  Petrikov, Camrda znovu jede skvelou pripravu a tahne si nas 

jak kacery na provazku, zkousi to Dreamer, ale vadne a ja tu Mlhos, ktery rozjizdi neskutecnou palbu! Nechapu, 

ztezka taham nohy z medu a premyslim o bezlepkove diete! Mlhosi dost dobry! A kdo vyhral rychlostni premii v 

Herinku proti vetru, to uz asi pochopite, proste ten, kdo dnes lital v oblacich. Hosi bylo to krasne, ale uz me tady 

v tom vlakne zase dlouho neuvidite, pojedu radeji vyletovat do Kolodej... 

 

Pája, 2015-04-14 21:23:55 

Dnes se sešla parádní skupinka ve složení Prezident, Dreamer,Camrda, Mlhoš, Pája a nakonec se nás chytil i 

Pablo, který se přidal do už rozjetého vláčku. Na startu zase ty řeči, jak se všichni přijeli vyjet. Pak někdo 

pronese, že to v jakém tempu se dnes pojede se rozsekne podle toho jak se pojede Zvole. Kupodivu byl rozjezd 

plynulý, pak se přes nás dostal nějaký borec a plynulost byla ta tam... Tak nic, aspoň Camrda jede rozumně a já 

šetřím něco málo sil na body. Kopeček na body je tentokrát až u cedule Jílové, nicméně trhat se to začne už 

kousek za cedulí Kamená vrata. Kam si to náš vrchař Dreamer dojede s Kolíkáčem za zády a body o třetí místo 

by rozseknul až fotofiniš, ve kterém se pere o galusku Mlhoš s Pájou. Gentlemansky se shodneme, že třetí jsme 

oba. (sakra ty body mají sílu ). Camrda jede pořád rozumně a uzavírá premii. Pak se skupinka proplete ke 

kopečku, který dnes není na body (Chotouň - Skalsko, tenhle mě, ale baví nejvíc), s Camrdou na špici držíme 

krásné tempo až na horizont, kde si ukazujeme finiš etapy. Nakonec se cedule, která značí konec prémie posune 



až k ceduli "Pozor výjezd dlouhých vozidel..." Pak se plynule dojede až ke kopečku na body. Tady nám to 

Camrda moc pěkně rozjede, nicméně konec prémie je až na konci betonového plotu na horizontu kopečku 

Petříkov a tak se přes něho dostanu i já. Jestli se nepletu tak pořadí bylo Mlhoš,Prezident, Dreamer, Pája, 

Camrda. Za krátko proběhne seznamka se spurterskou prémii, o kterou se popere Camrda s Mlhošem, Kolíkáč 

vypouští, já na sprint už nemám, ale setrvalým tempem se dostanu před Kolíka a za mnou nejspíš stejně tak 

Dreamer. Dnešní společnost byla velká a to nejen do počtu. Jelo se krásně svižně celou dobu a díky skupině se 

necítím tak vydřený jako minulý týden a navíc jsem si udělal 19 osobáků na stravě  Doufám,že příští týden bude 

podobně nabitý jak účastí tak waty   Mlhoši, snažil jsem se shrnout prémie do textu, tak snad to sedí... 

 

Dreamer, 2015-04-14 21:29:22 

vcera v noci me chytla krec do nohy, dneska se budu bat usnout! po vikendu nos plny rymy, nohy tezke, zimak 

tezky, ale rikal jsem si ze pojedu na kluky aspon podivat. no a zbytek popsal Kolikac, ale vlastne za to muze to 

KOVO, zahravat si s VS neni radno!   Bajecny trenink, pocasi idealni, kvetouci a zelenajici se krajina, paradni 

trasa, s radosti muzu letos poprve pouzit vyraz, ze to bylo "deluxe"! 

 

Mlhoš, 2015-04-14 21:39:46 

Dnes to byla paráda. Na inspekční cestu s lišáckým úsměvem zavítal Kolíkáč, dorazil i na poslední chvíli 

Dreamer a podle plánu Pája s Camrdou. Nakonec po hodinové stíhačce se objevil i Pablo, který sms o účasti mi 

neposlal a na sraz prý přijel o 2 min později. Na body se jede Jílové, Petříkov a spurtík na Herink. No ale když 

nás hned dole na Zvoli předjede slušně vyšvihaný borec, Kolíkáč netaktizuje a jde po něm. To si nenechá ujít ani 

Dreamer a už za ním sedí oba. No tak se taky zvednu i když mi v hlavě zvoní věta, že "za tohle někdo zaplatí" 8- 

Tempo na mě dost ostré. Ani v mlze nepamatuju, kdo vodiči nastoupil, byl to Dreamer nebo Kolíkáč? A odjíždí 

mu. Odjíždím mu taky, ale duo našich rozdivořelých vrchařů už nedocvaknu. I tak je z toho osobáček na Zvoli 

(čas 8:19 se zaříná blížit vkusu Vyhupa  a taky totálně kyselé nohy ještě před prvním bodovaným kopcem. ;-) A 

je tu Jílové. Dreamer jede rozumné tempo a Pája se s tím nepárá a drze mu u Kamenných vrat nastupuje. Jak by 

píchl do vosího hnízda. Vosí zadek Dreamera se zvedne a odjede. S Kolíkáčem zakouslým do jeho zadního 

kola... A já s vypětím všech sil stíhám Páju a nohám se moc po Zvoli nehce. Nakonec spurtujeme vedle sebe a 

pásku protínáme společně a shodnem se na dělbě bodů za třetí místo. Na Sklalsko se jede klidněji, pravidelné 

tempo už s Pablem a shodujem se, že cíl bude až na horizontu u cedule konec Skalska. A je tu Petříkov, kde 

dlouhou špici odtáhne Camrda a i tak se ještě ze sebe mačká maximum v přudší části. Ale je to brzo, cítím, že je 

jsem si zas orazil a jdu do toho. Překvapeně po 30 vteřinách nástupu za sebou nikoho nevidím. Fíííha, skalp 

Dreamera a Kolíka se počítá. Škoda neděle na PRSu a defektu, tam byl taky takhle podobně placatej mini 

kopec... Se závěrečným spurtem si nejsem jistej, jestli nebude potřeba přesunout. Přišlo mi, že Kolíkáčovi a 

Dreamerovi se už moc nechtělo. Po oťukávacím zrychlení zůstal v háku jen Camrda. A i když jsem si říkal, jestli 

jsem to takticky neprokaučoval, nakonec jsem první flek uhájil i z první figury.   Bylo to dnes parádní. Moc jsem 

si to užil DÍKY MOC! A příště zas! 

 

Camrda, 2015-04-14 22:19:14 

Krásnej švih to dneska byl, jen nohám se po výživnějším víkendu moc nechtělo, ale to neznamená, že to člověk 

nemůže zkusit, že ano:). Je super, že jsou kousek za Prahou už takovýhle skorohory, protože jak nejsem vrchař, 

tak ty kopce holt na rovině člověk nenatrénuje . Díky za švih, bylo to super! 

 

Kocour, 2015-04-15 08:46:15 

Kocourova drzá vsuvka: Vcera vecer jsem u vytahu potkal matozneho Kolikace v orange a ptam se: "Co je 

uletely ti vcely?! ... Ne, odjel mi Mlhos   !" 

 

Kolíkáč, 2015-04-21 21:00:33 

Diky bejci ze jste! Ze mi dodavate silu bojovat dal, slapat a zit!  Dnes to melo skvely grady! Pozorovat ty jarni 

panoramata ocima podlityma krvi, kdyz vam nastupuje vedouci muz SUAC, to se neda nicim nahradit. Voblozit 

Kozubka pred Vranym to se taky jen tak nestava  Hrdinou je ovsem Paaaaavel Quita!! 

 

Pája, 2015-04-21 21:21:56 

Na srazu to po té nadšené diskuzi vypadalo poněkud prořídle. Na kruháči sešlost Pablo, Pája Quit a Mlhoš. 

Spoléháme tedy na Dreamera na Zbraslavi. O to víc překvapil Kolíkáč, který se již zdálky oranžoval u Cholupic. 

Pak nabereme Dreamera a na Zbraslavské vidíme zase to Kovo, které trénuje rovinku a semtam se přes nás 

přežene nějaká postava na kole. V tom se přes nás přežene překvapení v s batůžkem na zádech a oranžovýma 

návlekama. Není to nikdo jiný než Čespa ! Sešla se zase super grupa, nálada byla famosní a do toho to počasí, 

objeli jsme nový kopce, prostě bezchybný závěr úterního dne! Já si vyjel všechny kopce na velkou placku, a do 

toho na Zvoli předjel Mlhoše, co naplat že dal přes víkend 300km, co je doma se počítá :) Díky všem co dorazili 



neplánovaně a postarali se o tak o příjemé překvápko. Díky tvrdému jádru, které jezdí pravidelně díky němuž se 

můžu zlepšovat. Je radost s Vámi jezdit ! 

 

Dreamer, 2015-04-21 21:23:24 

uz kdyz jsem se pripojoval ve Zbraslavi tak jsem tusil ze nohy dneska uplne fresh nejsou, ale o to vic jsem si to 

uzival, tu potahnout spic, tu pakrat nastoupit, tu se gumovat po rovine, nebo se zoufale snazit sjet celo z kopce na 

bocnim vetru! Cestou po cyklostezce pri navratu jsme s Cespou zhodnotili ze dnes to bylo opravdu zvlastni, 

protoze za celou dobu Kolikac prohodil asi dve vety, o to vic za nej dneska mluvily jeho nohy a je zaslouzenym 

vitezem dnesni epicke rundy   

 

Čespa, 2015-04-21 22:16:55 

17:28 mi volá produkce a dává mi zelenou. Rychle do drezu, pro kolo a v 17:35 opouštím Barandov směr most 

ve Zbraslavi. Mám to nějakých 13km a 15minut do srazu. V hlavě si říkám,že třeba počkaj do 55,to bych pak 

mohl stihnout.... , že jsem se cestou na sraz neulejval svědčí i nazbírané pohárky na Strave 

(4xKOM,2x2.místo,.....je toho dost), bohužel na mostě už nikdo a tak dál letím po trase, kde cca po km vidím v 

dáli oranžový vláček,přitápím a mám za to,že se jedná o vyjížku, že mě nechaj vydechnout před prvním kopcem, 

opak je pravdou. Zašívám se tedy do půlky balíku, na kopci mám poprvé možnost vydechnou a zkrotit tepy. Pak 

za jízdy tahám telefon z batohu a vyřizuji hovor, balík ovšem rozvěsil plachty a po větru mi ujíždí.... 

docvakávám ho podruhé...do dalšího kopce zjištuji, jak nohy vadnou a přestává se mi i líbit neustálé závodní 

tempo. Dnes jsem si mohl poprvé testnou vysoké ráfky a fakt do kopců i do větru nejsou,au au. Klucí mělo to 

štávu,jen já jsem bez energie..... 

 

Mlhoš, 2015-04-21 22:21:21 

Dnes zas tryskaly emoce plným proudem. Přijde mi, že dnes spokojeni můžou být úplně všichni. Čespa, kterej 

nemusel závidět sluníčko za oknem, urval se, chytil nás a na Zvoli zaříznul všechny v sedmém čase kopce, kterej 

má 540 lidí a není to někde zašitej KOM, kam nikdo nejezdí. Poté, co si ho prásknul ráno a ještě i teď foukalo. 

Klobouček dolů... Pak Kolíkáč, kterej se zjevil lišácky za Cholupicema a myslím si to dnes hodně užil. Nejen 

dnešní bodovačku vyhrál, ale krásně vyhrával spurty, poté, co tahal jak o život. Dreamer byl možná malinko 

unavenej, ale gumoval se krásně a ve žlutím ŠUACu svítil a hýřil aktivitou, trénink ze zátěže je někdy víc než 

body... ;-) Určitě musím pogratulovat Pájovi, kterej mě poprvé zaříz na Zvoli a udělal si tam rekord a je každej 

týden lepší. Kde to skončí, Pájo. A já si taky nemůžu stěžovat. I když Zvole až páté místo, tak o 15 vteřin horší 

čas, než rekord z minulého týdne není důvod k panice, zvlášť po výživném víkendu. A všechny další kopce se mi 

jely čím dál líp, vytrvalost by tam byla. Na Sloup sice bez bodu ošpurtován Čespa, z Davle na Jílové uviset 

Kolíkače s Dreamerem až téměř do cíle byl pro mě velkej zážitek, takže paráda a díky kluci! Byla to pecka. No a 

Quit sice sám se sebou nebyl spokojen, neb říkal, že se mu jelo hrozně, ale časy jel podle mě jako nejlepší loňské 

a problém je jen v jeho hlavě. Mě stačí jeho slib, že příště zas dorazí a ono se to srovná a bude všechno fajn. Jo a 

taky bych neměl zapomenout na Pabla, kterej si podle Stravy taky časy na kopcích zlepšuje, takže věřím, že se 

mu to s náma taky líbí. Tak doufám, že nám to vydrží i dál v takové skupince to má náboj jako prase   

 

Pája, 2015-04-29 21:17:18 

Po týdnu zase na výlet. Na kruháči nás očekává turista - s tou přezdívkou bude třeba něco udělat, nevrhá to dobré 

světlo na zbytek grupy, stačí že Čespa jezdí na biku a s batůžkem  Naberem Dreamere, u vody Čespu s 

Helmuthem, pak se rozjedem v ústrety prvnímu bodovanému kopci - Klasika Zvole. Dreamer za to bere hned od 

začátku, v závěsu Camrda s Mlhošem, já sekunduji do pravotočivé zatáčky, kdy se snažím docvaknout 

Dreamera.Dostanu se před Camrdu s Mlhošem a v hlavě si říkám teď máš šanci. Jeden stín ubyl - paráda, druhý 

je ale zakousnutej. Říkám si, že to trochu roztančím ať nedopadnu tak, že to celé odtáhnu a pak nic. Já doleva 

stín taky, já doprava stín taky. Zkusím si nastoupit před závěrečným kopečkem ke kostelu a stín jde přese mě! 

Mlhoš mi vrátil poslední Zvoli i s úroky, před bodovanou prémií se přese mně ale ještě přežene Camrda s 

Turistou a já dopadl přesně jak jsem nechtěl. No nic zkusil jsem to, progres tam každopádně byl o čemž svědčí 

ještě lepší čas než minule. Pak se jede nahoru a dolu,a že kopec na Jílové není na body nikomu nevadí, zase se 

jede kudla. Další bodovaný je Pětikopec, jede se celkem dobře nechávám opět velkou. Ve předu jak jinak 

Dreamer, kterému se na záda lepí "Turista" za ním Mlhoš, trochu si na něj myslím, že bych mu vrátil tu Zvoli, 

konec kopce je však v nedohlednu a po té co jsem si ho po větší mezeře docvakl zkouším jít přes něj, ale to je 

poslední na co se zmůžu, nakonec beru body za brambory. Poslední bodovaný sprintík, kde si Kája udělal radost 

a popral se s Mlhošem o ceduli zóna 40, kterou uhájil. Já si lepším skóre, a beru třetího fleka. Bylo to luxusní, 

zase progres. Jedinou skvrnkou na dnešním švihu bylo, že se nám podařilo odpárat do té doby krásně jedoucího 

Quita. Pochvala pro Helmutha, držel jak buldog a podpořil týmovou morálku na kopcích, doufám že se neukázal 

naposledy. Čespovi díky za alespoň krátkou společnost. 

  



Camrda, 2015-04-29 21:59:27 

Když vynechám Moravskou Mallorcu, tak dneska asi nejhezčí švih letos, příjemná skupinka, dobrá nálada a 

slušný počasí. No ale abych to rozebral, tak:  Dreamer nám ukázal, že má ten svůj ŠUAC dres právem, Mlhoš to 

v kopcích brousí čím dál tím líp, Turista jezdí jak hovado v kopcích i po rovině furt, Pája bude podle mě velice 

brzo v kopcích sekundovat těm nejlepším, Čespa nás postrašil na Valachovi, Helmuth krásně odjel celou trasu a 

jen ten Quit nás teda trochu pozlobil, nejdřív jede do Jílovýho jak zvíře, pak mi odjede v pětikopci a nakonec se 

někam zdejchne . Díky za dnešek, ještě teďka v nohou cejtím ten nebodovanej Petříkov! 

 

Turista, 2015-04-29 22:27:47 

No jelo se mi s vami dnes hezky. Jen to nebyl takovy plynuly vylet, spis takova cukatura, chvilku zhurta a pak se 

zas clovek plouzi, ale to uz asi bude natura Tri kopcu. Koukal jsem, ze jsem dostal i nejake body, tak pekne 

dekuju. Na Zvoli presne nevim, kde je konec, ale nejspis jsem dojel az paty, za Camrdou a Pajou. 

Nekdy se zase pripojim do vybrane spolecnosti. 

 

Mlhoš, 2015-04-29 23:31:47 

Pájo, krásně jsi to popsal. Tak se jen pokusím doplnit, co ještě nezaznělo. Bylo super, když se na srazu 

neočekávaně objevil i Turista a souhlas, že s tou přezdívkou je potřeba něco dělat. Za mě by měl mít přezdívku 

Tempo, protože furt jel tempo. Zařadil a jel. Pořád tempo...   A na Pětikopec jej vyneslo na druhém fleku za 

Dreamerem. Moc hezký. Akorát musím víc hlídat, abychom na každým kopečku čekali, omlouvám se Quitovi za 

tu myšku doprava v Kamenici, ani otočka a můj návrat za Helmutem už přišel pozdě, kdy to chudák Quit minul a 

valil rovně na Prahu. Takže velká omluva. Od toho je to týmový švih, kaše do kopce a zbytek, abychom se svezli 

v balíčku, tolik k vysvětlení cukatúry... Dreamer dnes v kopcích neměl rovnocenného soupeře, Kolíkači musíš 

zas přijet. Nebo aspoň za sebe domluv Vyhupa, jinak máš fakt Áčko ;-) Chvíli jsem myslel, že nás potrápí Čespa 

na horáku, ale tlustý gumy a x kilo navíc přece jen už byly moc, tak příště Čespo prosím Polygona, ať se 

Dreamer nenudí... Pája pokračuje ve zlepšeních švih za švihem, a že to nejsou kecy ukazují časy na Stravě. Tak 

jsem rád, že jsem tentokrát Páju dal na Zvoli i Pětikopci, ale oboje dost bolelo. Ale jsem spokojen, cítím, že i u 

mě je tam drobný pokrok a dnes nohy šly snad nejlíp ze 3 kopců letos. A taky jsem rád, že dorazil Camrda a zdál 

se při chuti a krok po kroku se taky forma lepší, navíc do spurtů jeho býčí síla nemá v naší grupě konkurenci. A 

forma se lepší asi všem, v nebodovaném Jílovém si to Quit valil krásně vedle a to se jelo hezký tempo (podle 

Páji snad prý i kudla  ). A Helmuth se zdál taky ve fazóně, je to paráda, se takhle Jílovskou Šumavou kochat v 

balíčku... Jsem za tyhle švihy fakt vděčnej, že se zmáčknu, jak bych to sám nikdy nedokázal... DíKY. 

 

Helmuth, 2015-04-30 07:02:03 

Myslel jsem si, že v kopcích budu mít Páju na dohled a Quit pojede hezky vedle mě, ale od půlky kopce jsem 

neviděl nikoho, časy se ňák rychle měněj. Tak až zase budu mít pocit, že jsem se zlepšil, přijedu se sem do těhle 

"Mlhošovejch lázní "z toho vyléčit. Doufám, že kvůli mě nikdo při čekání nenastydl. 

 

Dreamer, 2015-05-05 21:32:34 

dneska to byl souboj s dusnem, bourkovym mrakem a vikendovou pozavodni unavou! Zaslouzene tak sbiral 

body neunavny Mlhos, Quit jej zdatne nasledoval, to same Pablo. Ja jsem intenzitou dneska opravdu setril, asi 

bychom meli Pohar presunout na stredu! (delam si legraci)  Na zaver jsem si z Jiloveho odskocil pres Zvoli na 

samotku, mezi Zvole a Jilovem bylo trochu mokro po te prehance ktere jsme se predtim uspesne vyhnuli a vubec 

tak nezmokli, od sjezdu do Vranneho a kolem Vltavy zase sucho. Prima den, poctive 3h v pravem letnim pocasi, 

diky vsem za ucast! 

 

Pablo, 2015-05-05 22:25:29 

Díky všem za parádní švih v parádním počásku, i když kolo jsem nakonec stejně musel asi hodinu pulírovat :) 

Mlhoš, ten když se zvedne k útoku, tak je prostě nechytatelnej :) 

 

Mlhoš, 2015-05-05 23:14:09 

Dnes to hoďku před švihem zabalil Camrda, že bude pršet a dusno teda bylo velký, 28 stuňů, pařáček. Jen mi 

bylo líto hodit ručník do ringu, když nějaké šance je. Naštěstí Quit dorazil na čas a přijel i Dreamer a po cestě 

jsme nabrali Pabla a hned mraky vypadaly míň hrozivě. Na Petříkov to od Herinku táhnul Dreamer a jel solidní 

tempo, ale totál kudla to nebyla, protože jsem v Nebřenicích cítil, že můžu zrychlit, tak jsem za to vzal. Jo, nebyl 

to úplně rovnocenný souboj po té několikakilometrové špici, ale nechte si ujít možnost ošpurtovat Dreamera. ;-) 

Byl utahanej po závodech a já se už cítil odpočinutej po víkendu. Kéž by nohy do Mamuta vydržely... Jsem 

zvědavej, když už teď budu spíš jen odpočívat, tak snad nezleniví... ;-) Pak na Těptíně se k nám blížil hnusnej 

černej mrak a tak jsme podle radaru ohli kormilo na Týnec n. Sázavou. A mraku se vyhnout povedlo bravurně, 

jen pak nás v Jílovém voda na silnici trošku pčece jen nahodila, ale nezmokli jsme ani trochu. Ať žije 

technologie. Jako druhej kopec jsem vybral Jílové od Kamenného přívozu a dá se říct, že se zopakovalovy 



Popovičky. Tak doufám, že jsem Dreamerovi nešel na nervy. ;-) Tak teď u už jen trénink potvrdit výkonem na 

Mamutu... Ale to bude jiná kávička, Těším se na početnou oranžádu na startu, prý když počasí bude vypadat 

nadějně, dorazí i Dreamer. A na závěr by mělo taky padnout, že Quit i Pablo jeli dnes moc hezky a Quit se navíc 

zaregistroval na Stravu, takže i když třeba nohy bolí, uvidí, že časy dělá dobrý a požád se lepší. A o tom to je.   

 

Dreamer, 2015-05-12 21:48:22 

paradni pocasi v letnim podveceru, osvedcena sestava, pouze ja a Camrda jsme to kazili neteamovym oblecenim. 

Mlhos zvoli opet perfektni trasu s novym kopcem, diky moc! Puvodne jsem jel jen vytocit nohy, ale nakonec z 

toho byly nohy z nebes, tak se omlouvam se a priste si zase beru zimaka!   

 

Camrda, 2015-05-12 22:14:30 

Dneska teda taky nohy z nebes, ale hlavně všichni polámaný z Mamuta, takže to nebylo tak těžký, jen ten 

Dreamer je nezmar . Jo trasy nemají chybu a kopec na Závist je celkem jezdivej   (u tohohle výrazu si vždycky 

vzpomenu na jednoho kamaráda...). Mezi kopcema se nejede žádná kaše, takže si to člověk může fakt prásknout, 

pro mě začínají mít kopce čím dál tím větší kouzlo. Ještě tak kdyby to šlo se na sraz dostat bez těch aut, ale to asi 

nevymyslím . Díky všem! 

 

Mlhoš, 2015-05-13 00:47:11 

Dnes krásná sestava a i když jsem na Zvoli dojel až na pátém fleku, jelo se mi po Mamutu dobře. Rozestupy 

minimální. Dreamer měl všude znatelně navrch a to mu dovolilo jet hezké tempo a tahat vláček. Camrda ho na 

Zvoli uhákoval, já už ne a odpojil jsem tak Kolíkáče... sorry... ten je pak nedocvak, ale mě zajel a nakonec přes 

mne šel i Pája, kterej sice odpadl dřív, ale finiš si pohlídal). I tak jsme byli všichni cca odhadem ve 20 vteřinách. 

Na Závist jsem za Dreamerem visel docela dlouho, ale přece jen v poslední čvrtině jsem jen koukal, jak vidí dnes 

krásně jedoucí Camrda. Sice ani on poslednímu nástupu Dreamera neodolal, ale druhé místo už uhájil. Jelo se mi 

tam dobře, jak říká Camrda je to jezdivý, ale chce to taky pár ostřejších nástupů a to je to, co potřebuju na 

tréninku pilovat znovu a znovu a na to je Dreamer jako zaváděcí derna skvělej. Dík, že s náma jezdíš. A taky 

souboje s Kájou a Pájou jsou dost vyrovnané a to nabudí. Kolíkáč dnes odpočíval a Quit se trochu trápil, and 

Pavle, doufám, že dál udržíš pravidelnou účast, ono se to bude lepšit. A nechce se zas objevit Helmuth nebo 

Mike nebo další? Myslím, že byste si to taky užili a Quitovi bylo veseleji, jet za Dreamerem v kopcích je to 

přece jen dost těžký...  

 

Kolíkáč, 2015-05-13 09:13:52 

Ja jen sdeluji, ze Kolikac neodpocival, ale drtiva sila Dreamera ho zadupala na Zavisti do zeme, zvedal se mu z 

toho zaludek a tak si predpisove vystoupil. Jen nechapave kulil oci na duo Camrda, Mlhos, kteri jeli vzorove v 

haku a pak s mensim odlepem na samotku Paja, ktery jel jejich tempo. Sileny! Pak si v tom vlahem letnim 

podveceru pekne odlehcil do skarpy a tesil se na spolecnost bojovnika Quita. Diky chlapci za krasnou lekci, 

litate jako letci! 

 

Dreamer, 2015-05-18 21:28:44 

dneska velka parada v skoro letnim podveceru s Camrdou! Nejdriv se noham po rannim behani a vikendovem 

Panciri i SUAC casovce moc nechtelo, moira pod dresem byla taky v tom horku a na obtiz, stejne jako provoz na 

Modranske, ktery Camrdovi evidentne prilis nevonel, nicmene potvrzuji ze dneska tam byl pouze prumerny 

provoz   Lipence, lavka v Cernosicich s obavou jestli se most pod nami propadne nebo ne a uz jedeme nahoru 

prvni kopec, jen takove tempo. Cuka mi v pravem lytku, svaly prerazuji z behu na kolo, asi. A je tu Revnicak, 

moc se necitim, ale jak vjedeme do lesa, trochu se ochladi a to je voda na moji moiru! Jedu tempo 20-22kmh, 

Camrdu za mnou, v lese ticho, provoz minimalni a pak jak psal Camrda, slysim jeho zvyseny dech a zbytek 

znate! Pak se jede prevazne vyletni tempo krasnou krajinou pres Cisovice, v Klinci nas prekvapi stojka ala 

Pancir   Kolem Cukraku rychle zpet, Camrda pospicha domu, tak se vyhybame cyklostezce, ale stejne nas trochu 

brzdi semafory na hlavni. Posledni inverval z Dvorcu na Budejovickou a loucime se, ja si pak jeste sjedu jednou 

k Vltave aby to dnes hodilo aspon 3h treninku. Bylo to moc fajn, diky Karle! 

 

Turista, 2015-05-26 21:02:59 

Tak dnes v komornim stylu za ucasti Mlhose, Kolikace a mne nebodovany podvecerni minivylet. Za mne by se 

bez bodu mohlo jezdit porad, bylo to takove plynulejsi. Fikane jsme vyzrali na ten vitr, tam hezky do zad, a 

zpatky temer za bezvetri. Odpoledne se mi moc nechtelo, v kopcich mi dost bolely nohy, ale ted jsem rad ze 

jsem s vamy jel. Diky a zase nekdy. 

 

Mlhoš, 2015-05-26 22:29:43 

Dnes to byl zas teda adrenalin. Úplně jiný, než obvykle. ;-) Poté, co většina odřekla účast kvůli Doksům, únavě 

těla či cyklo materiálu, bál jsem se, že si to po nemoci dám na samotku. Pak mě napadlo zavolat Kolíkáčovi, 



poněvadž jsem si myslel, že 2 dny do Doksů je daleko a že se projet pojede. A Kolík opět nezklamal, i když má 

jednici v opravě. Že dorazí na zimáku. Tak jsem se těšil na pohodový výlet. Nakonec to ale nabralo jiný směr. 

Jednak Kolík hned na srazu hlásil, že musí být už v 8 doma a tak padl původní nápad dát si Slapák. No a pak 

hlavní škrt přes rozpočet zařídil svou neočekávanou účastí Turista. Když jsem ho na startu viděl, bylo mi jasné, 

že to žádný výlet dnes nebude. A tak se také stalo. Turista jel tempo na špici, že to i v háku hezky bolelo. 

Kolíkáče na zimáčku mi bylo líto, musel si dost dávat. Jelo se pořád tempo, vyjeli jsme jsem Libeř, vyjeli jsme 

Krňany, pak spadli do Týnce n. Sázavou a po 40 kilometrech jsem se poprvé podíval na špici ;-) a chvíli táhnul 

naši utěšenou skupinku. To asi říká vše.;-) Ale jelo se mi po nemoci moc dobře. Kluci se pak před Rozkoší 

odpojili směr domů a já si to ještě o cca 20 kiláčků natáh přes Břežany dolů a nahoru údolím. Tím, že jsme se na 

startu dohodli, že se na body dnes kašlem a dáme si něco netradičního, bylo z toho nakonec hezkých 95km v 

tempu. A bylo to fajné.... Díky Kolíkáči, že jsi mě v tom nenechal. A díky Turistovi za neúnavné špice...  

 

Kolíkáč, 2015-05-27 08:55:38 

Kluci diky, nohy jely az podezrele bezbolestne, ale hlava nastesti brzdila, Romanov se urcite zepta  Diky za 

cekani, krasna trasa, ten zapad nad Prahou, to byl jak cyklisticky oltar a nase modlitba pred nej hity sezony! A 

ten profi tym cyklo.wu.cz v protismeru by mel nekdy prijet na uterni kopce! 

 

Dreamer, 2015-06-02 22:19:20 

tak co rict k dnesku? Snad jen ze je 20:20 a slunce sviti, je 20:30 a slunce stale sviti, je 20:45 a slunce staaaale 

sviti, vlahy letni vecer prichazi, ctyri statecni jezdci si uzivaji tu nadheru, jen tak si kondicne dat ve fajn skupine 

pres 100km! Moc lepsich svihu kolem Prahy clovek nezazije, diky vsem co dorazili!   

 

Mlhoš, 2015-06-02 23:34:27 

Dnes to bylo zas jiné... První opravdu letní švih v teple. Dreamer překvapivě splnil do puntíku, že dnes jen 

kondičně. S Kolíkáčem kecají i na bodovaný Sloup, v klidu výletují a nechávají odjet jezdce mimo GC do úniku. 

S Pablem, který na poslední chvíli zaskočil na pracovně zataraseného Camrdu, jedem tempo a zaspurtujeme si 

hezky na vrchol. Dá se říct, že celou dobu se jede v klidu a dobrém rozmaru a zákonitě z hlavy mizí blbosti z 

práce a nastupuje radost z fajn švihu v příjemné společnosti. Nakonec mi do stovečky chybělo jen malinko a 

byly z toho nejdelší a přitom asi nejpohodovější 3 kopce letos. Tak kdo váhá nebo slýchá, že se tu jezdí děsná 

kaše, není to pravda. Kdy přijede třeba Jean nebo HonzaB? Jste na jaře slibovali a teď přichází chvíle slova 

proměnit v činy... ;-)  

 

Pablo, 2015-06-03 00:44:56 

Souhlas s Dreamerem, dnes to byla opravdu naprostá paráda. Trasa (až na ten štěrk v Masečíně, ty ty ty 

Mlhoši!!!  ), počásko, společnost, vše se náramně vyvedlo. Tak nějak si představuju "absolutní cyklistiku"   

 

Kolíkáč, 2015-06-03 09:11:10 

Slapky me zase vraci zpet, po ctvrtecni tragedy, kdy jsem kvuli zkrecovanemu lytku 4 dny pajdal a vesel kolo na 

hrebik, prislo utery a s nim i kamaradi, kteri me v tom nenechali  Navic nas oblozila Fafi pred Vranym zalehnuta 

v nastavcich, slunicko svitilo a hralo a kopce se jely, roviny se stridaly a ten zapad nad Prahou  Souhlas, nic 

tomu nechybelo! 

 

Pája, 2015-06-09 22:45:04 

Tak i přes nepříznivou prognózu rosničky Vyhupa, se nás sešlo 5 kousků. Camrda, Mlhoš, Quit, Kolíkáč a já. 

To dnešní počasí mi nějak sedlo, s dovolením si vypůjčím dnešní frk "výživující sérum v podobě hydratačního 

balzámu" z Mlhošovo kola mě probralo. Kopec v Jílovém mě dostal z takové ospalé letargie, která se mě 

posledních pár švihů držela, a nakopla mě parádním způsobem. Kočkovali jsme se v kopcích i brdcích, sem tam 

nějaké nástupy na rovině, ale ve výsledku jsme z toho vymačkali exklusivní švih s pěknou 90 na kontě. Díky, že 

ty úterky pořád držíte ! 

 

Mlhoš, 2015-06-09 23:50:30 

Souhlas, ze to bylo asi nejake rychlejsi. Paja se porad zlepsuje a zlepsuje a ty netakticke spice se mu jeste 

mnohokrat na zavodech vrati. Mne se pocitove nejelo spatne, ani cislo z budiku nejsou zla, ale proste na TOP4 v 

kopcich jsem nemel ani omylem a odlit vzdycky uz v pulce. Tak jsem se aspon snazil ztrestat po rovinkach. ;-) 

Jsem prijemne okoralej a jako svih to bylo super. Prumer 30 v kopeckach neni zlej ;-) A pridavam se ke 

smekacum kloboku, ;-) Kocour je zvire. Kdyz bude jezdit pravidelne, tak nam bude nastupovat i na vrcholech 

kopcu... Diky za paradni svih... 

  



Kocour, 2015-06-16 21:12:13 

Šmarjááá, to zase bylo! Ale slavím první letošní stovečku a 300 celkově, horší to snad už nebude. Díky šlapky, 

mělo to náboj a statečně jsem si vyjížděl těch asi 15 kopců na samotku   Tak příště se těším! 

 

Dreamer, 2015-06-16 22:34:47 

Zavist prvni Kolikac prede mnou, pak Camrda. Diky vsem ze me vytahli, mne se v ty uterky v posledni dobe 

moc nechce, jak je clovek jeste unavenej po vikendu, ale o to vetsi radost pak clovek ma, kdyz to zlomi a nohy 

se trochu rozjedou! Za odmenu dneska dokonce i slunicko v 20:30 to je pohled k nezaplaceni! A taky obdiv 

Kocourovi, nekdo ma najeto 300, nekdo 10000 a vysledek skoro totozny! Zapomenout nelze na Mlhose s 

Camrdou a Pajou, kteri drzeli po rovinach krasne tempo, ktere vetsinou branilo me konverzaci s Kolikacem   

 

Camrda, 2015-06-16 22:55:37 

Jo, zdá se mi, že lehce zrychlujeme, na třech kopcích míváme standardně průměr hodně pod 30 a dnes se mi tam 

jeví 30,3, asi ten Kocour, že to tam furt rozjížděl . Prostě tomu nerozumím, já když sednu po zimních měsících, 

kdy se jen běhá na kolo, jsem úplně jalovej (rozuměj úplně bo teď jsem jalovej jen tak trochu...:)) a Kocour na to 

prostě sedne a jede jak zvíře. Nechci Ti hanit Tvou výkonnost v běhání, ale jestli by z Tebe náhodou nebyl lepší 

cyklista než běžec . Jo každopádně díky všem, a asi nejvíc Pájovi, kterej ty špice jezdil nejen mimo bodovaný 

prémie, ale i v hákovejch kopcích, kde tak trochu přišel o možnost poprat se o stupínky nejvyšší. Jinak mít 

Dreamerovu lehkost ve stoupání na Jílové, Pájovo tempo v podstatě ve všech stoupáních, Mlhošovy špice po 

rovině, Kolíkáčovu taktiku a Kocourovo ani nevím co to má, tak mě ten Néža na Rampovi neuvisí . Omluva za 

ty jezdecké chyby, dám na to pozor, ať někde zbytečně nedrhneme asfalt! 

 

Mlhoš, 2015-06-16 23:20:03 

Souhlas, ze to bylo asi nejake rychlejsi. Paja se porad zlepsuje a zlepsuje a ty netakticke spice se mu jeste 

mnohokrat na zavodech vrati. Mne se pocitove nejelo spatne, ani cisla z budiku nejsou zla, ale proste na TOP4 v 

kopcich jsem nemel ani omylem a odlit vzdycky uz v pulce. Tak jsem se aspon snazil ztrestat po rovinkach. ;-) 

Jsem prijemne okoralej a jako svih to bylo super. Prumer 30 v kopeckach neni zlej ;-) A pridavam se ke 

smekacum kloboku, ;-) Kocour je zvire. Kdyz bude jezdit pravidelne, tak nam bude nastupovat i na vrcholech 

kopcu... Diky za paradni svih... 

 

Pája, 2015-06-17 07:11:11 

Pánové ne tak okatě, nebo vsem dojde že je to zaplacený   Ba ne diky, je to pro me motivující na každým svihu 

si najdu něco nového at už taktickeho, ci metodického a snažím se to zapracovat, po te nedeli jsem se trochu bál, 

ale buď lepe regeneruju, nebo jsem ještě nezjistil ze mam další jadro na ktere jsem schopen jet v případě potreby. 

 

Kocour, 2015-06-17 08:39:13 

Bylo to super i se mi o nás zdálo a ve spánku točil nohama o106. Asi to bylo v rámci nějaké podvědomé 

regenerace ... jenom ta peřina mi to stěžovala a ráno jsem se divil co to je za zámotek. Příští úterý si píšu s 

vykřičníkem, ale raději nechám kolo i zadek do té doby odpočívat. Držím palce na Rampu a nechvalte tolik! Sice 

se to dobře poslouchá, ale věřte, že když mi po 500-1000m odjíždíte, tak mi není úplně dobře. Chválím 

samozřejmě všechny, co jsem viděl bylo parádní řemeslo! Sláva Vinohradským šlapkám   

 

Kolíkáč, 2015-06-17 10:40:20 

Bejci tyhlety uterni vylety me drzi nad vodu, abych to letos uplne nezabalil  Jak to zacne bolet, hned si vystupuji 

a ani zimni najizdeni jiz na Paju s Camrdou nestaci. Pocitam ze s Karlem si budeme davat na Serlichu mouchy 

spolecne. Dreamer to je jina liga letos, svym pravidelnym tempem drti jednoho po druhem, Mlhos na Petrikove 

to ma neskutecne najety, jeste jsem tam na nej letos nevyzral. A Kocour spokojene mnoukal a i kdyz parkrat 

pekne vystrcil drapky! Hosi hosi, bylo to bezva, diky ze to drzite! 

 

Mlhoš, 2015-06-23 23:02:58 

Rekordni ucast to dnes byla v osmi kusech s novici Icem a Pebem. A nejsilenejsim pocasim, co na kopcich snad 

v poslednich 3 letech pamatuju jsme zmokli nekolikrat a to ze poradne. Mezi mraky jsme klickovali, ale nebylo 

uniku. Camrda s Pajou si to rozdavali o vitezstvi, PeBe tahal spice, co mohl a v kopcich predvadel hezkou 

fazonu a Kolikac na Jilove, kdyz rozjel zimacka s blatnickama, tak letel, jak o zavod. Quit postupne nabira 

formici a citil pres lijak rekordni casy v kostech, Iceman se po rovinach drzel mazacky a ukazoval, ze cyklisticka 

chut ho neopustila a az ho ta na lepek spolu s pupikem opusti, tak bude zas nebezpecnej  Kocour predvedl, ze 

svuj bicykl uzvedne i na svem trikilovym ohonu s duhou v pozadi... ;-) Uaaaaa, to byl zas adrenalin... Diky, 

kluciiii...Dnes to nebylo o vysledcich, ale v tomhle necase byly body vice, nez zaslouzene. Pozn.: bodovacka jen 

za Zvoli a Jilove, na Brezany to bylo jen zahrani... ;-) A hezky nas Camrda po solo druhem vyjezdu na Zvoli 

jeste s Pajou prohnal...  



Kocour, 2015-06-23 23:57:39 

Tak se Vám přiznám, já jsem v dešti na silničce ještě nikdy nejel víc než 20km, takže pro mě rekord. 

Na to, ze mame cerven byla kosa jako prase a ten ceďák zhury nemel chybu. Cestou zpátky jsem si musel flusat 

na bradu, abych se alespon trochu zahral. Prekvapeni pro me byla pena u Camrdovi pr*ele, mam na to nekolik 

teorii. Vyfotit jsem nestihl, ale ostatni fotografie, vcetne unikatniho videa brzy v sekci Foto (upozorním). 

Doufam, že si Quit v Brezanske rokli alespon trochu daval, protoze jsem za jeho zadnim kolem prozival uplne 

tryzneni bolavych nohou. Byl to opet nezapomenutelny zazitek, diky! 

 

PeBe, 2015-06-24 09:04:01 

Bylo to moc fajn včera. Už když jsem jel na sraz, tak jsem pozoroval ten černý mrak, ale bylo to načasované 

perfektně, kapky se začaly objevovat až s oranžovýma dresama. A tak jsme vyjeli v lehkém deštíku. Největší 

slejvák s kroupama se objevil až na Točné, kde jsme se schovali pod keře podél silnice. A potom to už bylo tak 

nějak jedno, než jsme sjeli k řece, tak jsem mokré všechno. Sice mi to do Jílového lehce oschlo, ale opět než 

jsme sjeli k řece, tak rybníčky v tretrách a ani ty louže na Štěchovické nevadily. Na Zbraslavi se loučím, musel 

jsem ještě eskortovat husy do mrazáku od rodičů  Díky za pokec, za vyhecování do kopců a snad se zase někdy 

na vás přijedu kouknout. 

 

Iceman, 2015-06-24 09:55:21 

Kolo jako jetel, ale to bylo jediné negativum.To že chlapci do kopce závodí a já bojuji abych vyjel, to mne 

nemůže rozházet stejně jako by rádobyvtipné poznámky některých účastníků tohoto vydařeného výletu na můj 

účet. Děkuji hoši , pokud budu pozván i příště, přijedu, to je na beton   

 

Kolíkáč, 2015-06-24 09:59:16 

Ty wado, zlaty blatniky, zlatý zasterky, zlatý 3 kopce ... oranzovy emocni pruvan se prohnal uternim 

podvecerem. Videt ty stary-mlady ksichty to byl narez, Quit fakt libal Icemana, PeBe vysvihany jako junior, 

Kocour to stihnul, Ice v zimni bunde, Mlhos s Gustavem Husakem na holych kopytach, Paja na viteznem 

rampusackem dechu, jen nastesti neprijel Camrda, ten nejezdi ve vode! Diky bejci, stechovicka to byl nejvetsi 

cyklisticky aquapark ve stredni Evrope  

 

Camrda, 2015-06-30 22:15:22 

Dneska konečně v kopcích úřadovali ti nejpovolanější, a to Karl von ŠUAC a Robert de Rampuschak. Zrzek si 

nejdřív dával mě, ale nakonec to dopadlo na výbornou a já si spravil chuť. Jak by řekl Iceman, to byl zase vejlet . 

Díky za dnešek! 

 

Dreamer, 2015-06-30 22:29:14 

dneska dalsi nezapomenutelny zazitek ve skvele spolecnosti, po delsi dobe vylet na Slapy, Kolikac je zpet ve 

forme, Paja s Mlhosem to delaji hezke po rovinach a v mirnem klesani, Camrda od kazdeho neco a k tomu si rad 

zaspurtuje, Quit si to uziva plnymi dousky a Pablo nas idealne doplnuje. Snad jsem na nikoho nezapomnel!   

 

Pája, 2015-06-30 22:46:12 

Mě to dneska v kopcích nějak nejelo, asi bylo moc teplo. Cítil jsem, že bych mohl víc ale nějak jsem se nemohl 

kousnout. Jak ale klesala teplota, stoupala radost z té nádherné scenérie, to krasné měkké světlo z toho dělalo 

téměr romantično. Na slapech jsem si ještě říkal, jestli bychom neměli jezdit na motorkách, těm holkám to 

celkem slušelo, člověk se tak nedře ale vypadalo, že spocenej je stejně, takže jsem si nakonec vystačil i s Váma   

Mlhošovi díky za to, že nám ty trasy dělá pořád zajímavý a zbytku že se drží! 

 

Kolíkáč, 2015-06-30 22:57:44 

Endorfiny tecou klavesnici, vzdyt je to nej cyklo obdobi, oblecen je clovek za 2-3 minuty, kratky-kratky, zadny 

hledani rukavic, navleku ... A pak ta particka, ktera drzi uterky pri zivote, nadherny bitvy v kopcich, kamaradska 

soudrznost a pokec. A dnes Slapy, Lago di Garda hodinu od baraku, nohy mi jely, ale stejne to nestacilo na 

Made in Sumava! Ale i Paja zle kousal, na Zvoli a Jilovem jel famozne, Camrda jak pilna vcelicka furt bzucel za 

zadkem, aby pak na Petrikove vysoce prekracoval s Mlhosem povolenou rychlost v obci. Quitak si to mazacky 

zkratil, aby si to uzil az k roztocene pipe, ten zrzek s bilou salou dnes totiz nemel chybu! Vivat orange cycling! 

 

Kocour, 2015-07-07 22:04:38 

Kocour udělal chybumesice,možná sezony! Věděl jsem, ze to po vcerejsich bolavych 2h bude bolet, ale chtěl 

jsem načít letošních +600km. A když je tak dlouho vidět.... Na kruhaci u baráků potkavam Turistu, pak se přidá 

Paja a Mlhos. Od začátku se trapim a první kopec nevydrží ani do první zatáčky, pak už jen mlha před očima. 

Kluci čekají, me to je blby a na Slapech vim, ze dnešek byla chyba a rozhodují se, ze do plánovaného 1/2 

ironmana s kopce má koncem, budu si jezdit rovinky. Nakonec to hodilo 108 s průměrem těsně pod 28. Kluci na 



me čekali během necelých tři hodin minimálně 8km, cestou domu me odvezli, takže jsem se ani do pangejtu 

nemohl únavou složit. Sláva vítězům a běda kocourovi, co zdržuje ... jdu si hledat vykonostne podobné slapky. 

Pic 

 

Pája, 2015-07-07 23:05:32 

Kocoure, prostě si jen naskočil do rozjetého vlaku. Já tohle měl loni, ale železnou pravidelností jsem to vytáhl na 

úroveň skupiny se kterou jsem jezdil, takže vydrž. Kopce se letos navíc jezdi trochu víc intenzivě, myslím že 

nikomu nevadilo chvilku počkat, nebo ti vyjet naproti, nic strašnýho to nebylo. Navíc bylo fakt pekelný vedro. 

Turista to dneska skoro celé odtáhl, drží krásně tempo a je radost se za ním vyvést. S Mlhošem jsme se porvali o 

spurterskou premii, kterou mi vyfoukl o ráfek a překazil první hatrick. Nutno však podotknout, že kluci v tom 

vedru do kopců až tak nejeli, a chyběli Camrda s Dreamerem a Kolíkáčem, kteří se rádi v kopcích poškorpí. 

Každopádně dnešní stovka v tom vedru stála za to. 

 

Mlhoš, 2015-07-07 23:11:18 

Dnes v komornejsi sestave s Turistou a Kocourem nemel Paja vubec konkurenci. Me se ve vedru nejelo nic 

extra, ani to nebyla nejaka katastrofa. ;-) Takova poctiva udrzba. Aspon jsem na Slapak uvisel s Turistou. 

Kocour si chudak daval jako zvire. No co cekat s takovou prezdivkou, ze? ;-) Ale jsi borec, jak jsi to do konce 

drasal ze vsech sil... Jen by me jeste zajimalo, jestli jsi nakonec sel v novych satech s manzelkou na pivo? ;-) Ale 

jo, bylo to zas hezky, na samotku by to bylo smutny... Diky chlapi a tesim se za 14 dni po dovolene...  

 

Dreamer, 2015-07-14 22:20:12 

pekna sestava prijela dneska a i kdyz to nejdriv nevypadalo, i dnesek byl v nekolika ohledech jiny nez obvykle, 

nejdriv na rozjezd tradicne Zvole, potom Kamenna vrata a sjezd do Jiloveho, kde jsme minuli mrak z ktereho 

spadlo par kapek, tudiz jsme to okomentovali "ze prset uz dneska nebude, hura!" a vyrazili jsme na 5ti kopec. 

Ten byl pro Kocoura premierovy a tak se ptal jaky ma profil a ze tedy asi dlouho nevydrzi, coz jsem mu v zertu 

okomentoval "tak ahoj za tyden!". Kdo by byl tusil ze se Kocour v lesich 5ti kopce opravdu ztrati a uz jej 

neuvidime, snad dorazil v poradku! Pak prijemna cesta zpet, ale pred Prahou najednou cerne mraky. Kdyz uz to 

vypadalo ze nezmokneme, tak v Kunraticich to spadlo a nevim jak ostatni ale ja ted susim tretry, tech 5km na 

mokru stacilo, ach jo! I tak fajn trenink!  

 

Pája, 2015-07-14 22:36:04 

Tak jsme zase zmokli, dreamer vytocil nohy po Rampovi, camrda do kopců hrozně funí, kocour se ztratil, 

kolikac přibral (prej), a já jsem se na kopce přežral. Tak za týden! 

 

Camrda, 2015-07-14 23:30:27 

Jo, chyběl tam Mlhoš, aby tomu trochu dal ten Lenošnej ordnung . Ani jsme se pořádně nerozloučili, jak nás to 

při vjezdu do Prahy spláchlo. Kolíkáč nejdřív řval ať jedu, pak jestli se jdu schovat, ale to už jsem opravdu jel. Já 

jsem do kopců funěl ostošest, ale Pája má myslím dneska první rychlostní prémii . Taky bychom určitě mohli 

poděkovat Hance Ebertové jak nám pěkně odtáhla ty roviny. No byl to zase dneska den a doufám, že na nás 

Kocour nezanevře . 

 

Kocour, 2015-07-15 08:49:52 

Do třetího kopce řvu informaci o kulatém čísle 2.200km - najeto od 1/2014 a Dreamer se se mnou loučí. Přesto 

je mám na dohled, ale ten les a zatáčky udělají svoje a když jako pravičák pokračuji po cyklostezce č.19 a 

vyhazuje mě to po pár km v Těptíně, je mi jasné, že jsem sám. Na to jsem zvyklej. Nicméně dost nas*anej, 

protože jsem chtěl stovečku ve skupině a takhle ....No nic v protivětru domu přes Petříkov a v Benicích přeprška. 

Když jsem oklepával mokré kolo na patře, slyším Kolíkáče, kterak dorazil. Tak asi 100km nepadlo?! No nic jdu 

zpytovat svědomí a příště nebudu spoléhat na to, že šlapky nechají značku kudy cestička (chlebová kůrka, obal 

od suku, zlomená větev, bidon v pangejtu ...) a pojedu si svoje někde po rovině   

 

Kolíkáč, 2015-07-15 09:35:49 

Kocoure omluva, ja Ti mel dole sdelit jed furt rovne, tam doprava jsem taky jiz parkrat zabocil. Nahore jsme ti 

jeli naproti i volali na mobil a Teptin nas napadl, tak jsme Te pak pres Petrikov marne stihali. Takze zadny 

louceni s ID a priste jdeme zase do toho! Jinak v kopcich jsem marnej, jak mi ukazalo nabusene trio Dreamer, 

Camrda, Paja, ale diky za protazeni usmevu a roztahnuti plicnich sklipku  Miki jela jako Tortour  V zaveru 

destik, ja zalezl do zastavky a prezral se spendlikama, a pak krokem, abych se nezacakal domu. Na chodbe 

pekne hadrikem otrit kolo do sucha a zapsat si 72km. 

  



Kolíkáč, 2015-07-21 22:41:39 

Strcte si vsechny kopacky, tenisky, hokejky a podobne vylomeniny nekam! Sednete na kolo, zaparkujte na Zvoli, 

Kamennych Vratech a na Slapaku za zadni kolo Mr.Dreamera a uzivejte si to! Co na tom, ze odpadnete jako ja, 

on ma totiz letos neskutecnou fazonu! A pak, kdyz uz si myslite, ze si vyletne dojedete domu, tak se pripojte za 

vysvihaneho Itala Mlhose a nechte se pilotovat do Kamenice a nechte se oblozit na Petrikove! Ty wado bejci 

diky za dnesek, tropicka cyklistika je nejvíííííc!!! Uz jsem vypil 2 litry ruznych tekutin a furt je to malo! 

 

Mlhoš, 2015-07-21 23:16:10 

Dnes to byl teda zas adrenalin. Napred v nedeli v noci prozvracena noc (asi z jidala...) a blbe cely pondeli, takze 

jsem po praci padl do postele a prospal 12 hodin. Rano dobre, ale nepripaveny kolo. Doma jsem experimetalne 

zjistil, ze i kazetu jde na orech seskladat blbe tak, ze preskakuje. a nez jsem zjistil, cim to je, pul hodina navic v 

haji a sraz nestihacka... Pak se to obratilo k lepsimu a jel klukum naproti pres Jilove, Kamenny privor a Krnany 

ke Slapum, kde jsem potkal uz jen Kolikace s Dreamerem a Pablo, ktery mi dal vedet kudy se pojede (diky) (neb 

Kolikac telefon nepouziva ;-) ) tak uz tam nebyl kvuli defektu. No a odtud uz super. Nohy prekvapive jely v 

pohode, po znamkach zaludecnich problemu ani stopy. Mel jsem hned radost a prolitnout se v takove luxusni 

spolecnosti je balzam. Kluci uz po kopcich vyradeni nechali pro zmenu vyradit me. ;-) Jezdivej kopecek na 

Kamenici mame radi vsichni a Petrikov jsem si vychutnal. Ten mi sedi. Pul minutku kase zvladam, ze ani 

Dreamer ze druhe figury me uz nezajel. Jooo, tohle je Camrdova parketka... ;-) Tak mi kluci udelali radost a 

zvedli naladu. Je mi jasny, ze v opravdovych kopcich by to vypadalo jinak... Diky moc. Jdu doplnit vysledky...  

 

Camrda, 2015-07-28 21:39:03 

Tý vado, Jára mi dneska vykouřil moji nejoblíbenější prémii na Petříkově. Nohy posekaný ještě ze Zvole, tak 

jsem nechtěl na špici a věřil, že ho Dreamer s Mlhošem sjedou. Z náskoku se nedalo nic moc ukrojit, tak já 

alespoň šetřil síly v háku na špurt grupeta Dreamer Mlhoš. Když na to není fyzicky, nepomůže ani taktika... 

Jinak krásnej švih dneska, v parádní společnosti. Profesor se na úvod hezky předvedl, na ty najetý kilometry 

krásnej výkon! 

 

 

Barbánek, 2015-07-28 21:56:13 

Bylo mi potěšením, být s vámi aspoň chvilku ve společnosti, jak se říká neplánované akce bývají nejhezčí a to,že 

jsem potkal náhodou Kolikace bylo pro mě příjemné a ten mě zavezl k vám na kruhak  Nakonec mi to ukázalo 

102km na maxi ziletkach, takže pro mě spokojenost. Tak někdy zase navidenou. 

 

Pája, 2015-07-28 22:24:04 

Jó dneska to zas bylo, Já přišel o banán, Vyhup Camrdovi vykouřil premii, a Dreamer vytáčel nohy...Když se na 

Zvoli přeze mně přehnal Dreamer já věděl, že to dneska bude bolet, protože jestli takhle vyjíždí nohy, tak co 

jsem dneska dělal já... Když se ale přeze mě hnal po Kolíkačovi a Camrdovi s Vyhupem i Barbánek, kterej jel na 

biku, tak jsem byl úplně hotovej. V Kamenejch vratech jsem ještě pozlobil Camrdu a tím jsem měl splněno. 

Zbytek už byl jen o točení nohou a vidině dostat se domů. Hezky se uvedl Profesor, který v kopcích sice trochu 

ztrácel ale ve skupině jel příkladně a nikde nám neodpadl, tak doufám, že bude mít chuť se přidat i příště. Když 

jsem se dneska zašíval vzadu, díval jsem se jak na tom kole vlastně vypadáte, (asi to souviselo s tím Benčíkem, 

který chtěl aby vítěz tour uměl jezdit na kole ), tak bych dal body za krásu Pablovi. Jinak dneska jsem zrušenej 

jako už dlouho ne. 

 

Kolíkáč, 2015-07-29 09:17:20 

Problemy s moralkou se vykopat sam na kolo jsou u me jiz v mega rozmerech, a tak sraz v 17,30 byl jak kvet 

pampelisky pro vcelicku. A byl plny medu! To byla ucast! Pred tim jeste neco malo natocit a potkat Barbanka. U 

nej je videt, ze to je kamarad Cespy, howadak, ktery oblozi na biku malem cele osazenstvo 3kopcu! Na Zvoli 

bezkonkurencne odjel Dreamer, ze stinu za mnou se pak vyloupl Camrda, kteremu jsem po chvili predpisove 

vypadl z haku! Kuwa taky mu to jezdi  Pak s vysmatym Vyhupem na zadech, ktery sledoval muj marny boj 

docvaknout Camrdu na premii u zvolskeho kostelika. Nasledne jsem musel bohuzel vystoupit z toho 

rozradostneneho vlacku, cekali me jeste nejake povinnosti, ale kuci, safra, nemelo to chybu, vase chut me nabiji 

energii, ze bych to letos jeste nemel zabalit  

 

Dreamer, 2015-08-11 22:22:17 

tak dneska sice komorni ucast "jen" Mlhos a Camrda na Zbraslavi, k tomu ponura nalada po Krusnotonu, k tomu 

dusno a 36 stupnu na Garminu a tmave mraky ve smeru jizdy. Ale nakonec se vsechno obratilo, na Zvoli jsem 

mel s Camrdou co delat a nahore to bolelo vic nez na Krusnotonu, ale aspon si clovek overil, ze ten vikend 

opravdu jenom nesedl! Dalsi premie uz byly spise spurterske ale i kdyz se ochladilo na prijemnych 29st, na 

kluky jsem v nich dneska nemel! Pak uz vicemene na pohodu, jen ten konec jsme uplne nevychytali kdy nas 



Mlhos zavedl az nekam do Posazavi kde sice byla paradni trasa ale trochu ji kazila hrozba ze se nevratime za 

svetla. To se ale nakonec povedlo diky peknemu kolotoci, takze konec dobry, vsechno dobre! 

 

Mlhoš, 2015-08-11 23:01:55 

Dnes to ze začátku po hozeném ručníku Technika vypadalo trochu komorně, vyjířděli jsme jen s Camrdou ve 

vedru ve dvou, ale postupně se to lepšilo. Nabrali jsme Dreamera. S Kájou si to rozdali na Zvoli a když jsem 

viděl ten jejich nástup, ani jsem se nezvedl.  Dreamer ani po K-tonu na tom není tak zle, aby si to nechal ujít 

vítězství. Pak to skoro vypadalo, že jsme se na něj domluvili výběrem další prémie, ztěžoval si, že Skalsko ani 

není kopec. ;-) Odtáhl nám hezký tempo (pardon Look_asi , ale nebylo tak ostrý, abych odpadl. A když už si mě 

dovezl do špurta, tak špurtuju, ne? ;-) Jenže spurtoval i Kája a o přední kolo mi to na pásce dal. No a situace se 

opakovala na Petříkově. A mezi tím kochačka přes Babice, Pyšely a Dolní Lomnici, teplota už pod 30 stupňů a 

hned dýchatelno. Ale s Camrdou jsme dostali žízeň a zastavili na benzince v Mirošovicích. Jenže protože tma se 

blížila, Dreamer nás ještě pěkně v tempu (ježiš zas další faux pas) hnal ku Praze. Dojeli jsme s červeným 

kotoučem schovávajícím se za obzor a endorfiny opět s jistotou v krvi. Paráda. Díky chlapci..    

 

Camrda, 2015-08-12 08:41:29 

Včerejší začátek nic moc, výjezd Zvole ještě ve slušným pařáku. Navíc mi to nějak nevyšlo, chtěl jsem si 

odskočit už hned za půlkou, ale Dreamer si mě na začátku rovinky sjel, no a co tak asi budu dělat s Dreamerem 

za zadním kolem na rovince před Zvolí... Svěsil jsem nohy a čekal jsem na spurt, kterej jsem si dost blbě 

načasoval, z háku jsem vyjel moc brzo a v půlce brdku před kostelem musel vysílením svěsit nohy, tady se dělilo 

zrno od plev... . Pak spurt ve Skalsku, výjezd Pyšel pěkně v tahu a můj oblíbený Petříkov, jak já to tam mám rád 

. Pak Mlhošovy pekelný špice po rovinkách domů. Kuci zlatí kopce stojej za to! Doufám, že až se ochladí, 

pojede nás zase víc! 

 

Mlhoš, 2015-08-21 08:08:22 

Včerejší výsledky Camrda se dostal na bronzovou příčku před Páju. Dreamer přijel vyhrát první kopec, ale jen 

třetinová účast mu na celkové vítězství nepostačí a bude muset přidat.  Včera se mi jelo moc dobře, nohy po K-

tonu a podle mě i díky předchozímu Pradědu fakt jely. Kopec Libeř Jílové jsem visel za Camrdou až do 

samotného závěru, kde mi nakonec přece jen úspešně nastoupil, ale ztráta byla jen pár sekund. Kárle , začni 

používat Stravu, takhle vím prd. ;-) A překvapivě uz v půlce kopce jsme ztratili Kolíkáče s Pablem, což samotné 

mi stačilo k pocitu dobrře odvedené práce.  Jinak Pablo podal parádní výkon. Na Dolní Břežany odtáhnul 

Camrdou krásně rozjetej nástup až na vrchol a průměr za Břežanský údolí 29.7 km/h hovoří za vše. Po těch 

vedrech byla lahoda jet v normálních teplotách. Bylo to super, díky chlap!  

 

Pablo, 2015-08-25 21:10:28 

Uff... bůh žehnej tomu, kdo vynalezl palačinky s tvarohem  Doma už před osmou, bylo to nějaké rychlé, z celé 

cesty mám takovou pravidelnou šmouhu barvy oranžové, to asi jak mě kucí pokaždý vobložili  

 

Camrda, 2015-08-25 21:55:19 

Dneska to na tom Petříkově bylo napínavý jak guma u trenclí! Nejdřív nás pod brdek krásným tempem dovezl 

Pája, pak se toho chopil Pablo a rozjížděl špurty ještě dole u koní, jako abychom se moc neflákali, ale ve 

stoupání za to bere Dreamer a jede slušnou kaši, ještě slušnější kaši ale začíná jet na rovince před koncem zídky 

a já přemýšlím, jestli mi v tom háku náhodou není dobře a že si celkem dávám a jestli mi to takhle nestačí. Ale 

nestačí za sebou vidím Mlhoše, kterej si to určitě nebude chtít nechat ujít, takže se nedá nic dělat, zatnout zuby a 

z paty vytáhnout to co tam někde zbylo! Dreamer rozsekanej po Dědkovi dneska úplně zapomněl na to, že není 

spurter a mimo kopce nám to pěkně dával i v nakloněných rovinkách! Všem díky za krásnej výplach všeho 

možnýho . 

 

Dreamer, 2015-08-25 22:15:26 

opet to dneska nemelo chybu, vsechno podle klasickeho scenare, nejdriv se cloveku nechce sednout na kolo, ale 

vsechno se zmeni jakmile se vyjede prvni kopec na Zvoli, pak uz je to vzdycky krasny zazitek v krasne 

spolecnosti! Diky vsem za dnesni ucast, opet se ukazal Paja a nahradil tak Kolikace pro dnesek. Camrda tradicne 

zlobil kde to jen trochu slo, Mlhos rozjizdel tempo po rovinach a v kopci se taky krasne drzel a Pablo nas 

vsechny zaskocil svym nastupem na Petrikove!   

 

Pája, 2015-08-25 22:35:51 

Já jel dnes na důležitým místě a klukům hlídal záda. Mě to dneska na zvoli fakt bolelo jako když začínala 

sezóna, nechutnalo mi to tep na dvoustovce, srdce v krku tma před očima a nahoře na mě museli čekat naštěstí az 

za zatáčkou kdyby me viděli tak by asi volali rychlou. Pak už to bylo lepší nohy zjistili ze ten divnej tocivej 

pohyb znají a dali si říct. Jsem rád že je úterý pevmym bodem hektickeho týdne. 



Mlhoš, 2015-08-25 23:14:40 

Dnes už na nás dýchl podzim, ale bylo to dýchnutí vllídné... Příjemná teplota, příjemná společnost. Po dlouhé 

době Pája. Trošku mi nahnal hrůzu, co udělá měsíční flákando ;-) On se z toho zas po 3 švizích dostane, ale mě 

by trvalo zas půl roku. Jak se na tu zimu netěším... ;-) Dreamer klasicky vyhrožoval, jak je unavenej. Ale 

nejenom, že na Zvoli nedal klasicky nikomu šanci. ale krom výkonu přimíchal do mixu i lepší taktiku na kopcích 

/ nekopcích. Na Skalsku jel kosu průběžně od začátku a když Camrda nastoupil omylem už na ceduli Pohoří, 

pohlídal si pokud se nepletu premierové vítězství i na Sklalsku. Já to sledoval už z povzdálí, ale když po Pohoří 

Camrda svěsil nohy, donutil jsem ho ještě na Skalsku se znovu zvednout ze sedla, jinak bych ho měl, ale Kája 

byl ve střehu... ;-) No a nakonec i Petříkov smrděl chvíli hatrikem Dreamera. Poté, co Pablo kluky rozdráždil 

nástupem ještě před prudkou částí, Dreamer ji vylítnul v tempu a už to vypadalo zle nedobře ;-) Ale Camrda za 

to ještě bere. Za jeho zadním kolem se mi podaří vyvázt a o fous se ještě na pásce před Dreamera dostanu.  

Záznam na Stravě ukazuje ve spurtu 40.5 km/h a 600W ;-) Jo, to jsou ty okamžiky, které bych sám nikdy 

nezažil... Díky!!! 

 

Mlhoš, 2015-09-01 20:37:27 

Dnesek jsem si moc uzil. Hlavne diky Kolikacovi, kterej jel vsechny kopce, body nebody hezky zostra. Na Jilove 

jsem si v prudke casti daval, jak nikdy, ale na tecku od Davle mi nekompromisne nastoupil a zmizel... Ale od 

zacatku. Vypadalo to napred komorne, ale pak se na posledni chvili zjevil Technik. Tak jsem si rikal, ze to bude 

zas peklo. Ale Technik byl dneska nachlazenej a utahanej (po Alpach?) a po Zvoli to otocil smer domu. Tak to 

dnes zas zpestril Cespa na mutantovi, kterej jel po rovnice od Zbraslavi 45km/h, tak rychle jsme tam jeste nejeli. 

Pak to zas rozjizdel na rovince pod kostelem, zlobil na te tezke herce, co to slo, ale prece jen 10 kilo navic je 

moc a ve spurtu jsem podleh Kolikacovi, kterej si to pri neucasti mlade krve zkusene pohlidal. Na Skalsko a 

Petrikov jsme si to dali spis volneji a spurty pokud nejsou do kopce, tak mi jdou... ;-) No a zapadajici cerveny 

kotouc pred koncem byl krasna tecka za dnem, kdy se dobre dychalo a trosku chladnejsi pocasi bylo fajn. Diky 

Kolikaci, i kdyz mimo Zvoli jen ve dvou, melo to stavu! 

 

Kolíkáč, 2015-09-01 20:40:23 

Paradicka to dnes byla. Na kruhaku vypecena sestava, v nohach kralovska sila a tak jsem mel i dnes po dlouhe 

dobe docela chut si pekne zablbnout. Ale to na nase elitni mlade jezdce moc nestaci, v tech spurtech jsou 

neprekonatelny! A k nim se pridava dedek Mlhos, ktery ma neskutecnou okamzitou wataz  Cespa na Mutantovi 

rozjel Petrikov, abychom pak v zaveru mohli zatleskat kolouskovi Camrdovi, na Teptine jsem se pokusil je 

alibisticky urvat v kopci, ale jen se vyvezli, holomci jedni, aby pak mizeli v dali na ceduli, ve sjezdu ze Zvole do 

Vraneho na nas foukl jiz podzim a spurterska premie na Zbraslav pro me skoncila malem v pangejte, kdyz jsem 

chtel jet kukacku. Jo mozna posledni svih s rozepnutym dresem, kdy vam na hrud fouka leto, bejci diky ze jste! 

Orange Hookers forever! 

 

Čespa, 2015-09-01 21:27:49 

Dnes to bylo se vším všudy... V pět dostávám propustku od produkce a tak honem na kolo, protože na kruháku 

mám byt za 23minut, stíhám to s průměrkou přez 30km/hod. Schází se tvrdé jádro trojkopce a já si zalejzám 

dozadu balíku, díry mě nevadí,neb se vezu v gaučovém pohodlíčku. Přejezd pod Petříkov není nejpomalejší a 

průměrka se zvedla nad 35km/hod. Jelikož trasu neznám,tak si dovoluji vystrčit růžky na špic a trochu to rozject, 

zamikám vydlici, podřazuji o dva letokruhy a už gumuji, zachvíli zjištuji,že se balík rozpadá,ano rozpadá, nebot 

si vystupuji a jen koukám do dáli,jak si zbytek užívá stoupajících procent. Nahoře se sjíždíme,kluci tepovku už 

vyklidněnou pod sto,jen já lovím srdce z kalhot. Petříkov nás dělí a já se vydávám směr 

Říčany,Kolovraty,Počernice,kde se zvedá vítr, začínají padat značky i popelnice a já to mám ještě 15km v tom 

nezkutečným protivětru, došlo i na Kolíkáčovou prognozu, kdy na srazu věštil,že cestou domů mi zaprší a tak se 

i stalo. Přijíždím tedy domů promočenej a zároven i vyždímanej....      Do deníčku za dnešek připisuji 101km, 

krásné to bylo....  

 

Pája, 2015-09-01 21:31:09 

Dneska super grupa, vzalo jsme to na ruby a vůbec mi to nevadilo, sice jsem místy vlál jako na špagátu, ale čím 

víc jsem měl v nohách tím to bylo lepší, škoda že už začíná to podzimní šimrání, na druhou stranu jsem i rád, že 

budu mít čas na vyjížďky, letos jsem o víkendu v podstatě neabsolovoval žádný dlouhý výjezd, pořád nějaký 

závody nebo pracovní/ rodiné záležitosti, tak doufám že to šimrání ještě vydrží. 

 

Camrda, 2015-09-01 22:45:39 

...zlatě když jezdí Dreamer, v prudších kopcích odjede jak nic, ale v těch rychlejších prémiích se to dá uhlídat . 

Dneska dorazil Technik, kterej mě tam neustále obkládal. Styl, já Tě prostě ošpurtim kdykoliv a kdekoliv, jsem 

zažil naposledy u Maliny . Kolíkáč dneska všechny kopce prokládal neustálejma nástupama, až jsem z toho ke 



konci začínal bejt dost nešťastnej, a to jsem jezdil furt schovanej. Tečku zatím udělal Mlhoš parádním spurtem 

ve Zbraslavi. Takže nic pěknýho...Tak zase za tejden a díky za dnešek!   

 

Čespa, 2015-09-08 21:34:34 

....dnes mi produkce přidělila živý vstup z baráku do odpoledních zpráv a pak volno. Vlezu na kolo a místo na 

sever to otáčím na jih směr Zbraslav, u Vltavy lezu do háku a závodák mě chce nejspíš ukázat,jak se jezdí na 

silničce,rychlost nad 40km/ho mi byla příjemná . K mostu přijíždím s předstihem a tak si nanečisto dávám 

rovinatý usek. V 17:55 slyším z břežanského údolí hluk nafouklích galusek a přijíždí rychlovlak plný šlapek. 

Vlezu si do kupé, poslušně pozdravím posádku i průvodčího a už jedem směr Zvole. Cestou ještě Technik 

zamává levou rukou, kontroluji jestli nemává souběžně i pravou-nemává a já dostávám povel, že si mám 

přestoupit do prvního lůžkového apartmanu. Přijímám, za mnou ticho, tak se neotáčím a dupu králíky... Před 

Zvolí se upravuje rychlost na bezpečný průjezd vesnicí za podpory klaksonu projíždějícího Peugotu následně 

přijímáme první náklonové metry, ze začátku se nejede, stále si lebedím na mutantovy, batůžek na zádech a s 

blikačkou pod sedlem si zabírám poslední flek. Před půlkou kopce znovu dostávám zelenou od Technika a už 

uzavírám trio s Mlhošem a Kolíkáčem který určuje tempo až na rovinku pod kostel, ufff jsem tu i s mutantem, 

měrka by propadla řetězem, špunty na 33mm se roztekli, ale jsem tu. Zavírám Mlhoše,ale ten místo toho aby mi 

vynadal,tak mlčky nabírá sílu do posledního boje. Poslední zvednutí před kostelem jsem věděl, ža nedám, takže 

o dve kolečka dolu, zvednout zadek a plnej plyn a ještě pozlobit dou a pak at si to v cilovém spurtu užijou......u 

rybníka se sjízdíme, pár usměvů a už to s Technikem točíme zpět k domovu, přeci jen to mám přez celou Prahu. 

Klucí, tech pár minut s vámi mě nabilo na další týden. Pokut se utrhnu, tak zítra potrápím Kapra.....ahoooj   

 

Mlhoš, 2015-09-08 21:53:26 

Dnesek jsem si moc uzil. Hlavne diky Kolikacovi, kterej jel vsechny kopce, body nebody, hezky zostra. Na 

Jilove jsem si v prudke casti daval, jak nikdy, a visel, ale na krizovatce od Davle mi nekompromisne Mr. K. 

nastoupil a zmizel... Ale od zacatku. Vypadalo to napred komorne, ale pak se na posledni chvili zjevil Technik. 

Tak jsem si rikal, ze to bude zas peklo. Ale Technik byl dneska nachlazenej a utahanej (po Alpach?) a po Zvoli 

to otocil smer domu. Tak to dnes namisto nej zpestril Cespa na mutantovi, kterej jel po rovnice od Zbraslavi 

45km/h, tak rychle jsme tam jeste nejeli. Pak to zas rozjizdel na rovince pod kostelem, zlobil na te tezke herce, 

co to slo, ale prece jen 10 kilo navic je moc a ve spurtu jsem podleh Kolikacovi, kterej si to pri neucasti mlade 

krve zkusene pohlidal. Na Skalsko a Petrikov jsme si to dali spis volneji a spurty pokud nejsou do kopce, tak mi 

jdou... ;-) No a zapadajici cerveny kotouc nad Prahou byl krasna tecka za dnem, kdy se dobre dychalo a trosku 

chladnejsi pocasi bylo fajn. Diky Kolikaci, i kdyz mimo Zvoli jen ve dvou, melo to stavu! 

 

Kolíkáč, 2015-09-09 13:17:51 

Jooo byla to paradni cyklistická strava. Technik s rymickou tahal hrdinně okolo Vltavy a pak Cespa lehl na 

hrazdu a dokazoval proc je nej casovkar v CR Nejhorsi bylo ze my dva s Mlhosem v TOP sestave pod sebou a 

on na těžkotonážním Mutantovi a Zvoli jel s nami! Desny pocity. Jedine když nam to ke kostelu nechal, tak jsme 

si trochu uspokojili svoje ego  Pak jiz s Mlhosem ve dvou, galdy zvonily jedna radost, Petrikov dokaze vždy vzit 

za srdicko, když vidite ten zapad slunce. A Mlhos tahal a tahal ... az jsem z toho byl docela doma utahanej  Diky 

za ty chvile! 

 

Mlhoš, 2015-09-15 21:44:46 

Dnes to bylo opět luxusní. Jelo se mi dobře, na Zvoli Kolíkáč jel tempo, že jsem tak akorát s vyplazeným 

jazykem visel v háku až pod kostel, ale tam už jsem na nástup neměl. První Technik, 2. Kolíkáč, 3. Pablo a já 

sice poslední, ale podle času ztráta na Technika 4 vteřiny a s tím jsem spokojen... Jako přes kopírák to dopadlo i 

na Radlík, odstup za prvním Technikem 5 vteřin, akorát už si po cestě vystoupil Pablo, takže třetí flek za 

Kolíkáčem, kterej to opět krásně odtáhnul. Pak premiéra na novém asfaltu mezi Křížkovým Újezdcem a 

Petříkovem a pak oblíbený spurtík na Petříkov, kdy jsem se vyvez za Technikem a u plotu ještě vymáčknul 

poslední síly na pásku a udělal radost Kolákáčovi, který na mě u Fortuny vsadil ;-) A tradiční letecký dojezd za 

soumraku... Paráda, nohy příjemně bolí, škoda je to příští týden letos naposled... Díky kluci.... 

 

Pablo, 2015-09-15 22:16:18 

3 kopce s průměrem 31,8 mluví asi za vše   Na Zvoli jel Kolíkáč tak parádní tempo, že jsem u kostela neviděl 

kostel... Na Radlíku jsem si pak raději vystoupil hned na začátku a jel si to svoje  Líbí se mi nový asfaltík mezi 

Křížkovým Újezdcem a Petříkovem, tam si každej časovkář pěkně sáhne na dno   Díky za další parádní 

svezeníčko. 

 

Kolíkáč, 2015-09-16 17:10:31 

Paradni podvecer ve stylu cyklistických blaznu, co nechteji rozloucit se s letem! Pulka zari a furt kratky kratky, 

zahrat si na superdomestika pro Technika, aby me pak pred premii vzdy spravedlive oblozil  Hold na nej 



potrebujeme Malinu, Jirko zlatej, kde jsi?! Jedine Petrikov, to je Mlhosova basta, kterou jen tak nikomu neda! 

Diky bejci ze jste, kvuli takovym tymovym uletum, to furt stoji za to! 

 

Camrda, 2015-09-22 22:02:27 

Tak jsme se teda dneska rozloučili. Pablo tahal jak o život a před horizonty i slušně nastupoval, ale Mlhoš 

dneska ukázal, že to zlato nemá jen tak pro nic za nic, a tu svoji wattáž dokáže držet hodně dlouho, až to člověka 

nadobro utahá (ten Petříkov, mě dneska mrzel nejvíc, ale co se dá dělat, forma je pryč.. ). Já dneska 

podovolenkově manifestoval a sebral ze země to druhé místo, které tam tak Dreamer bezprizorně nechal (no 

nemá se co courat někde po parcích, má jezdit úterky na kole, jako každá normální šlapka...), taky Pája nějak ten 

konec vypustil, ale jak si nazul ty ploutve... . Kolíkáčovi se zase často nechtělo závodit a Pablo do toho začal 

dupat až v posledních etapách. Takže sumasumárum se hrozně moc těším na další rok a třeba i hojnější účast 

borců jako je Vyhup, Technik apod., ale i Quit, Iceman a Kocour byli parádními hosty. Takže díky všem za 

letošek a za rok zase v Písnici! 

 

Mlhoš, 2015-09-22 22:42:55 

Tak to bylo dnes komornornější, ale důstojné a napínavé rozloučnení se 3 kopci s Camrdou a Pablem. Pablo 

kousal a pořád nastupoval. Nastupoval na Zvoli, nastupoval na Radlíku, gumoval se i jinde po trase a hýřil 

aktivitou. Ale pokaždé si nás s Karlem dovezl do spurtu a tak se dá říct, že dnes ty kopce byly spíš spurterský. 

Což mi přineslo snad první skalp Karla na Zvoli. A Petříkov mi fakt nějak sedí a podařilo se mi urvat prvního 

fleka i tam. Na Radlíku byl nástup Karla drtivej a tam patřilo vítězství zaslouženě jemu. Na dotaz Pabla se 

vyhlášení 3 kopců uskuteční na Valné hromadě (typicky konec listopadu) a i hosté jsou vítáni. Taky chci říct, že 

jsem moc rád, že jsme se scházeli po celý rok s hezkou účastí a bylo to super. A že se přes zimu pokusím 

vymyslet malinko jinej způsob bodování na příští rok, protože spravedlivější by bylo vítězství pro Dreamerovi a 

mít to za účast není úplně dobrej pocit. ;-) Ale pořadí za mě není vůbec důležitý. Důležitý bylo, že jsme se 

dokázali zmáčknout v boji o body, jak bych se sám nezmáčknul, a že to snad bylo přínosem pro všechny. Díky 

věem, kdo letos přijeli.... A bylo nás 18!!!Barbánek, Iceman, Kocour, Pebe, Čespa, Helmuth, Quit, Kolíkáč, 

Pablo, Camrda, Technik, Dreamer, Pája, Turista, Vyhup, Hrom, Profesor... Nezapomněl jsem ještě na někoho?  


