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Vyhup, Bře 29, 2005 20:43:22
Tak Kolíkáč má za sebou Kolodějský křest, jen je mi líto, že nás bylo pár, takhle jsme chodili dost často na špici
a protože to bylo fakt svižné, každý malý úkryt přišel vhod. Byl jsem mile překvapen, že Kolíkáč většinu zátahů
a nástupů uvisel a tak se mohl směle vracet zpět na Prahu s námi všemi. Trochu kazil příjemné uhánění jarní
krajinou jeden Říčaňák, kterému tohle tempo sympatické za boha nebylo. Všichni v Říčanech mu říkáme Franta
"chytrej". Doufám, že se Posázávské cesty líbily. Blbý je to vymotávání se z Prahy, ovšem pak je to super a ten
3kilometrový padák do Sázavy nemá chybu. Skvěle udělaný nový asfalt ponechává kolo v naprostém klidu
a stačí jen zalehnout a kolo hladce sviští okolo 60km/h.
Kolikac, Bře 29, 2005 23:38:54
Tak jsem diky Vyhupovi poznal co jsou to Kolodeje A musim rict parada !!! Vyhup a spol. si dali lehci trenink,
pro me to byl prvni zavod sezony. Kolodeje jsem trefil a natocil 17km z domova, a kdyz z mistni veze kostela
odbylo 16,30 tak jsme vyrazili. Pravda, jenom v 5 lidech, ale me to uplne stacilo. Zacali jsme to palit hlava
nehlava, perfektne se stridalo, vubec nevim pres co jsme jeli, sledoval jsem pouze gumy prede mnou, jenom
kdyz neco rikali, ze se jede na Sazavu jsem trochu znejistel, jak to muzeme do tmy stihnout, no nic, pomalu jsem
toho zacinal mit dost, kdyz tu najednou rana a Vyhupovi prdnul drat...konecne mala pauzicka, rychle dve tycinky
a z bidonu taham mohutnymi loky vodu s hroznovym cukrem. To jeste netusim, ze to byla posledni pauza
Zacinam to trochu poznavat, Ondrejov, zaciname padat opravdu k rece Sazave, Chocerady. Tam na me Vyhup
pocka, protoze tato particka zavodi i z kopce, slapou jak zbesily na coz moje tezke prevody opravdu nejsou
stvoreny (52/12) ...dole Vyhup naznacuje, ze se to trochu zvedne ... a ma pravdu. Ted uz muj bidon zeje malem
prazdnotou, Vyhup si v kopci dela co chce a najednou je na spici, na kterou pred chvili ztracel diky me asi 100m.
Nastesti za mnou je jeste horsi zoufalec, ktery ma pry najeto 300km v teto sezone a hrozne to proziva..sprosta
slova se rozlehaji do krasnych lesu. Nahore se ceka a tak se vsichni znovu sjedeme a palime to nadhernym
sjezdem do Sazavy, tak ted uz jsem uplne bez piti, ocekavam kazdou chvili krizi, ale tempo nepolevuje, jedeme
rovinu okolo reky do Stribrne Skalice kolem 40 km/hod., rikam si musim to uviset, dyt je 18,15 a potrebuji byt
do tmy doma. Kostky ve Skalici a pak jiz peknou silnickou, kterou jsem jel s Bigmigem v protismeru si to
hasime do Jevan. Uz jsem davno prestal stridat, plapolam vzadu ... konecne jsme na hlavni silnici do Rican, ted
uz to snad vydrzim, tempo se chvilemi blizi k 50km/hod., no to je parada, Vyhup kamaradsky jede se mmnou az
do Uhrinevsi a chvilemi me dokonce i tlaci, kdyz mi tam naskoci velka dira za jednim 50-letym borcem, zacina
soumrak, loucim se se Vsemi, na chvili pote zastavuji a nasazuji blikacku a ted se jen dostat v poradku domu.
Projizdim okolo hospody, kde jsme si davali pivo s Honzou a Adamem pri jeho prvni dvoustovce, mam
neskutecnou zizen, ale bojim se zastavit, asi bych to jiz nerozjel. Konecne pred domem, je 19,45 ja to zvladnul.
Doma zacina smrst, vypiji a snim vse co najdu ... Vsem vrele doporucuji Koledeje ... jezdi se UT a CT od 16,30
a NE od 9,00...zda se mi tam lepsi parta a jezdi smerem, ktery nemame az tak projety...
par udaju o vyjizdce
najeto 114km
prumer 30,3
tepy prumer 160 max 183
Diky Vyhupe
Vyhup, Bře 30, 2005 07:28:46
Kolíkáč: tak to si nemysli, že pro mne by tohle měl být lehčí trenink. Včera mě každé těžší záběry docela pálily
nohy, nejelo se mi dvakrát optimálně. Ale, že jsi neměl pití, jsi mi klidně měl nahlásit, zbytečně jsem si domů
vezl 3/4 flašky. Holt příště. Že i ty budeš mít velmi solidní průměr jsem tušil, doma jsem měl podobný. Letos se
něčím takovým ještě každý pochlubit nemůže.
Kolikac, Dub 5, 2005 19:48:06
Tak jsem to domlatil domu bez deste, ten zaver ve vetru uz byl jen o vuli . Diky Vyhupe, ze jsi me dotahl do
Pocernic. Jet dnes s vitezem Veloserii byl pro me bezva zazitek ... najeto 106 prumerem 30,3
Co ty Semiku, jak jsi dopadl ? Skoda, ze jsi to jeste chvili neuvisel pak uz se na kazdym kopci trochu cekalo ...
Šemik, Dub 5, 2005 20:29:52
Jo souhlasím byl to nářez, i přes to že jsem nevydržel přiznám fakt zážitek. Není to tak jednotvárný jako klasický
trénink od mostu. Uzký silničky, samá zatáčka, samej hup. Pánové to parádně roztáčeli, občas na mě až moc.
Dva kopce s tepem na 188 a bylo jasno. Stočil jsem to na Prahu a zkusil ještě pořádně potrénovat sám. Nakonec

jsem natočil 83,5km avg 27,1. Kdybych nepočítal prvních 10km pomaláho motání po centru Prahy tak vlastně
28,2. Na mě až až. Určitě zkusím příští uterý jet zase. Třeba vydržím déle.
Vyhup, Dub 5, 2005 20:37:17
Trenink to byl z Koloděj opět senza, Taky je mi líto, že se Šemík nepokusil na chvíli zatnout zuby, už proto, že
následné pasáže byly i hezčí a fest se jeli jen stoupáky, ovšem nahoře se zvolnilo a čekalo. Jen ten můj pitný
režim dnes byl pofidérní. Isostar mi nikdy neseděl a chvílema jsem měl křeče v břiše. Deště jsem se bál, když se
mraky začali kupit, ale vyšlo to akorát. Kolíkáč už uvisívá hodně svižných nástupů. To jsou pokroky, které
dodávají mnoho sil především psychických.
Kolikac, Dub 5, 2005 20:46:42
Jak kdysi prohlasil "klasik Adam" : "Cyklistika je o treninku a o vuli ... "
Jsem rad, ze do toho zase v utery pujdeme spolu Semiku ... a snad toho Vyhupa uvisime
Šemik, Dub 5, 2005 21:06:20
Hele vy dva, nechte si ty řeči o vůli! Vyhupe "nepokusil na chvíli zatnout zuby" , sakra já je musel zatnout už na
prvním menším kopečku. Stoupání které jsem zvyklý jezdit sám při tréninku 17-tkou jsme jeli dost přes 20. To
že vás neuvisím neznamená že to flákám!!!!
Kolikac, Dub 5, 2005 21:55:57
Uz se tesim nekam k vode, teplo, slunicko, matracka, holky nahore bez jo jo to bude bezva a ne se honit za
nejakejma cyklistickejma zadkama ...
Vyhup, Dub 5, 2005 22:16:08
Když jsem absoloval své první jízdy s Kolodějskejma, tak jsem několikrát odpad jak uschlá švestka. Vím, že jsi
to Šemíku neflákal, rozhodně to chce na té dřině makat dál, protože pak přicházejí sladší pocity. Myslím si, že
Kolíkáč už leckteré příjemné dojmy zažívá, nedá se to přehlédnout. Tak vydrž, ať je nás co nejvíc. I kdyby to
mělo být pozítří nebo za měsíc. Ta úvodní pasáž se jim s výběrem trati moc dneska nevyvedla, taky mě to
překvapilo. Však také v průběhu toho slalomu mezi dírama padala kritika. Jeli jsme pak ty krásné Konojedy. Ale
dolů. Na Stř.Skalici, chvíli údolím a pak se odbočilo na 4 kilometry dlouhý stoupák na Ondřejov. Jsou v něm
pěkné fáze s výhledem do údolí. Fakt prima. Musíš to přeci někdy jet Šemíku s námi
Kolikac, Dub 13, 2005 11:38:11
Kolodeje ... symbol narocneho treninku se vcera vyplnil znovu beze zbytku. I kdyz to nejdrive vypadalo na
slabou ucast a pocatecni tempo bylo velmi ospale, ale hvezdy amaterske cyklistiky jako Vitacek, Janousek,
Klima, Vyhup naznacovaly, ze to nebude v prubehu svihu zadna prochazka ruzovym sadem. A taky ze jo.
Jakmile se dostal na celo Vyhup s Davidem Klimou, tak jsme se Semikem jenom lapali po vzduchu, za nami si
sice vsichni vypraveli, jak kdyby sedeli nekde na kafi, ale my jeli v cervenejch cislech Kdyz jsme videli
smerovku Uhlirske Janovice 12km, polilo me horko, kam jsme se to az dostali. A pak to prislo, nenapadna
odbocka na Melnik - kopec s rozbitym asfaltem, vetsina odjela jako nic, ja se drzim zuby nehty jednoho
z CKKV, ale je to k nevydrzeni, strasne z nej tahne cesnek... Nastesti je tu Melnik a pak rozbity sjezd dolu, kde
na nas vsichni cekaji. Sjezd do Sazavy a znovu nahoru smerem na Ostředek, zase me vsichni utrhli, jedu zase
s CKKV, cesnek prestavam vnimat, dojizdime i Frantu z Rican, co hrozne nadava, ale dnes uz mu to pekne jede.
A zase sjezd, tentokrat do Chocerad, kostky, a paradni kopec do Ondrejova ... to by byla casovka ... profici jsou
uz zase nekde v cudu, my vzadu se plouzime 17km/hod, v prostredni casti, kde kopec polevuje se to rozjizdi ke
30km/hod a je tu Ondrejov a znovu kostky ... hruza. Nahore se ceka a pak jiz rychlou jizdou do svych domovu ...
natoceno 117km prumerem 29,95km/hod.
Slapky, priste prijedte a nebudete litovat...
Šemík, Dub 13, 2005 18:05:59
Musím jen souhlasit, náročný je slabé slovo. Ještě teď chodím dost ztěžka. Vyrazil jsem jen s malou flaškou
s tím že stejně odpadnu kolem po pár kilometrech tak proč bych sebou tahal velkou. Příště si vezmu radši
i spacák . Začalo se opravdu trochu volněji, 29, 30, 31km/h, to ještě šlo. Ale nadupaný pánové se jen tak
zahřívali, a s přibývajícíma km se jelo rychleji a rychleji. Jinak do teď nechápu proč se mi Kolíkáč v každém
stoupání smál .... U Mukařova jsem zkusil fintu že mám na dně ve flašce a že bych měl jet už na Prahu. Finta
nezabrala a já pokračuju dál a trpělivě jsem čekal kdy přijde můj konec. Krátké kopečky zvládám ale u Mělníka
to přišlo blbej táhlej kopec s mizerným asfaltem a opět je jasno, zustal jsem sám. Navíc jsem jen matně tušil kde
jsem, zaklepal jsem flaškou, tam tak na dva loky. Mrknu teda na budík na řidítkách, avg 32,0, tak co se divím.
Naštěstí jsem se brzo našel, sjel jsem k Sázavě, pak na Stříbrnou Skalici, Jevany a pak po hlavní na Prahu. Dupal
jsem co to šlo, bez pití, jediný co mě utěšovalo že zachvíli stejně padne tma, teplota klesne pod nulu a voda by

mi stejně zamrzla . Dřel jsem jak vůl a pánové a dámy hukot doma koukám na budík avg rovných 30,0
(nepočítám do toho motáni po Praze) a samozřejmě jsem se vyhnul velkým kopcům co jeli ostatní. Jo a najel
jsem 114,7km, supr trénink.
bigmig, Dub 14, 2005 22:11:19
Tak jsem dnes vyzkousel expres zvany Kolodeje a musim rict parada. Neocekavane dorazil take Kolikac, ktery
vymenil schuzi za kolo. Od zacatku se jelo dost slusne tempo. Nastesti jsem neponechal nic nahode, nabral
dostatek vody a jidla projistotu i tubu. Kolikac vyrazil na svem zimaku, takze jsem mel jistotu, ze uvisim
pripadne aspon jeho. Po dlouhem klesani do Stribrne Skalice zacalo prvni stoupani na Ondrejov. Celkem se mi
darilo udrzet krok s druhou 4 clennou skupinkou, kdy Vyhup a spol byly uz davno v trapu. Nohy slapali
a koukam, ze Kolikac se zimakem ma trosicku problemy. V nasledujicim kratkem sjezdu v serpentine se mi
podarilo ztratit bidon. Hledam ho, ale nikde nic. Kolikac prijizdi a v domeni ze na nej cekam hulaka jed! jed!
No pomohl mi s hledanim ale bezvysledne. Kdyz jsme po ctvrt hodine to hledani vzdali, a rozjeli se do
Ondrejova, nachazi Kolikac muj bidon ve skarpe. No byla to sranda neuveritelna. Spolu jsme se pak vratili pres
Mnichovice, Ricany, Kolovraty, Uhrineves. Celkem jsme se neflakali, takze z toho nakonec vyslo 135km
a 28km/h. Priste doufam ze uz nic neztratim.
Kolikac, Dub 20, 2005 09:08:29
Vcerejsi trenink se znovu skvele povedl, vyrazili jsme spolecne s BM okolo 14,00 hodiny z Bechovic smerem
Cykloschein v Pocernicich, kde si BM koupil nove kratasy se super antibakterialni vlozkou, a od te doby uz to
byl zase stary znamy BM z minule sezony, jelo mu to jako z praku, nejdrive jsme dali vyklusavajici projizdku
smerem na Brandejs, Celakovice, Mochov a pak se to z casovych duvodu zmenilo v regulerni kvapik, hnali jsme
to jeste do Bechovic doplnit vodu a tycinky a presne v 16,30 jsme nastoupili do rozjizdejiciho se rychlovlaku
v Kolodejich. Bohuzel Semik se zasekl v praci, Gejza doma, nezklamal jedine Vyhup, ale bez nej si Kolodeje uz
nelze ani predstavit. A jelo se fakt fest, s BM nam zacla vaznout komunikace hned asi na 5km, nemohli jsme to
moc udychat...a kdyz za Mukarovem nastoupil Vyhup, zaclo to z naseho minipeletonku pekne odpadavat. Sice
mirny kopecek, ale rychlost k 35km/hod. to uz opravdu bylo nad nase sily a tak jsme s BM pomalu zacli mavat
odjizdejicimu celu. Nastesti se zformovalo z odpadliku 4 clenne komando, ktere diky spolupraci zaclo
v nasledujicim mirnem klesani sjizdet hlavni skupinku, ktera trochu zvolnila ... a v doliku pred Ondrejovem uz
jsme zase po kupe, ale ostra leva, ve ktere se to znovu trha, ja nastesti zvolil dobre prevody a dobre si najel,
takze jsem zustal v baliku, prohodim jeste par slov s Vyhupem, ktery me informuje, ze v tomto kopecku se vzdy
zavodi a ze se jede asi na Chocerady... a uz to zase tocim v cervenych cislech a pomalu ztracim kontakt, ohlizim
se, vzadu se ztratou asi 50m BM jeste s jednim borcem, furt si rikam, ze je na rovince dojedu, ale uz to nejde,
nabrali takove tempo, ze mi znovu mizi a ja trochu zvolnuji a je tu BM a uz to smazime do Chocerad, kde kostky
a vzhuru smer Ostredek, zene nas tam blahova vidina, ze nahore budou cekat a kochat se zapadem slunce... ale
jak se pak pozdeji v teple domovu dozvidame od Vyhupa, dnes se jelo trochu jinudy...
Davame tedy sjezd do Sazavy, kde pivko na zahradce a pak serpentinky na Nechybu, okolo Melnika "Frantovou
zkratkou" na silnici Kostelec-Janovice a pak pak jiz pohodou do Bechovic, dupeme "jakoby nic" na BM vubec
neni poznat, ze ma dnes jiz o 40km vice ... Ja natocil 148km prumerem 27,9km/hod.
Vyhup, Dub 20, 2005 19:51:33
Přidám též něco z pohledu mého, na včerejší Kolodějský tréninkový průlet Posázavím. Úterní příprava velí, aby
cyklista toužící po pokud možno společném absolování vyjížďky s chrty od Koloděj, byl co nejvíce odpočatý,
zdravý, kolo v richtiku, doplněn dostatečným množstvím tekutin a celkově vůbec: plný elánu ze života samého.
Na startu decentně a nenápadně postávající Libor Janoušek, vedle něj triatlonista (22. na Havajském triatlonu)
předznamenávají již předem, kolik sil dnešní skorozávod bude obnášet. Po tradičně nekonfliktním vymotání se
z prvních vesnic přišlo mírné 4 kilometrové stoupání na Struhařov. Hned na začátku mi kolega ze špice chce jít
dozadu, a já, protože jsem si jí do té chvíle na můj vkus dvakrát neužil zůstávám a mám plán si stoupání vylézt
intenzivněji s vědomím, že za horizontem se zase povolí a v klidu doplním potřebný kyslík. Tak se také stalo, ale
L. Janoušek a triatlák mě nedarují žádný metr odskoku navíc a vlastně stejně jedeme stále spolu. Možná si to
chlapci jen pianko kontrolovali, nevím. Sjíždíme se, i Kolíkáč, Bigmig a další. Zatáčka pod kopcem na Ondřejov
a zlom směrem vzhůru. Znám to tam jako vlastní obnošené tretry. Tady se to nešetří, a včas to znamuji
i Kolíkáčovi, na více slov už není dost vzduchu. Domníval jsem se, že chlapci ve vsi povolí. Ne. Takže se uhání
i dolů k Sázavě do Chocerad. Klasika. Za řekou dochází k taktické rychlé poradě a uhýbá se neočekávaně na
Komorní Hrádek. První pasáž je do kopečka hodně ostrá, pak je rozumnější. Následuje sjezd okolo dálnice
a motorestu "Naháč", Je to padák, kde fouká-li vítr trochu do zad, láme se zde denní rychlostní maximálka,
běžně okolo 70km/h. V kopci jak tataři postává policejní hlídka. Ve vteřině se mi mihne hlavou myšlenka, kdyby
tak přede mnou vytasili plácačku. No, přeci nezastavím na fleku. museli by si pro mně pod kopec. Všechny
chmury ale hned odhání nové frekvenční šlapání L. Janouška do nového stoupáku a tak se směle snažím držet
vedle něho. Triatlák se mírně šetří, a ztrácí, pak zase záhadně dojíždí. Ale sjezd do Čerčan a už jsme stejně jen

ve třech. Pak opět nabíráme poztrácené výškové metry a dosprintujeme až na Ostředek. Prozměnu dlouhý sjezd
zase do Chocerad a stejnou cestou k domovu. Malý zádrhel nastal pouze v kopci na Ondřejov, kdy triatlák vytrhl
kliku z osy a musel ji nově přišroubovávat. Ale jen stihl říct "ještě že se mi to nestalo při závodě" a dupali jsme
nanovo. V Mukařově se dělím a vracím se domů. Doma 99km, průměr 32,6. Na ten profil hezká čísla. Ovšem
následky to dnes má. Jsem ještě nějaký přetažený, regenerace je zdlouhavější. Zítra musím každopádně lehčeji.
Taky to umím
bigmig, Kvě 10, 2005 20:04:35
Tak jeste za tepla... Dal jsem dnes Kolodeje a opet to stalo za to. Tedy vzdycky je neco o cem je psat. Asi pul
hodiny pred startem se smerem k Sazave dost huste hromadi mraky, tak jsem zvedav kdo prijede na sraz.
K memu velkemu prekvapeni se sesla "B" Skupina. Libor Janousek a Vyhup zrejme odpocivaji po narocne
nedeli (Brno, Karlik ) Je tu ale Primda, CKKV a hlavne BUS. Od zacatku se jede pohoda, coz me velmi
vyhovuje, protoze precijen od nedele potrebuju spis lehci trenink nez zahul. BUS si neustale stezuje na uvolnene
sedlo. Vsichnio se tim ohrome bavi. Jedeme klasiku na Babice, Brezi, a Doubek Mukarov. Kupodivu se ani moc
bourka k nam nezene, ale mokra silnice presvedcuje starsi borce stocit to na Brod Celakovice Brandys a zpet.
BUS ma jediny blatniky, ale zato se mu furt uvolnuje sedlo az musime zastavit. Pujcuji mu imbus a po kratke
oprave jedeme na Hradesin. Po chvili potkavame Libora Janouska a ten se k nam pripojuje. S vetrem v zadech to
valime na Ceskobrodskou. Bohuzel ani tentokrat me okolnosti donutily opustit balik neb jsem pichl predni kolo.
No jeste ze se mi to nestalo v nedeli a snad nestane v sobotu. Takze zase jako vzdy zustavam sam s vetrem.
Projel jsem kolem Brodu, Uval a po 65km jsem se vratil zpet do Bechovic. V zime a desti to nechci radsi moc
hrotit.
bigmig, Čen 2, 2005 22:58:15
Tak pratele. Kdo dneska nebyl v Kolodejich, jako by nebyl. Cely den jsem se trapil na dalnici D1 a ve skrytu
duse jsem doufal ze stihnu obvyklych 16.30. Bylo to opravdu o fous. Prijizdim na sraz a vidim slapkovsky dres.
Co ze? jsem snad slepy. Ze by si Kolikac vzal... Ne uz vidim lepe, je to Igor. No to je parada, tak Igor jede
s nami. Urcite si to uzije. Poohlidnu se doprava a tam dalsi znama osoba. A hele. Hanka Ebertova. No teda. To
se nam sesla pekna spolecnost. No super. Kolikac s Vyhupem prijizdeji na cas. Zdravim jeste Krale a jdeme na
to. Mam trosicku obavy, ze jsem si zapomel velky bidon, ale co se da delat, snad nevyhasnu. Zacatek se jede
jako ve ctvrtek obvykle v lehcim tempu. Hanka si to uziva a kecame spolu az do Mukarova. Igor jede taky
vyborne, ale to me vybec neprekvapuje, protoze Igor maka vzdy jen o treninku a v zavode se setri ne to
nemyslim vazne. Kolikac ani moc tentokrat nehyri svymi vtipky, tak se proste jede. Chlapci dnes vymysleji
ruzne zapeklite trasy kudy kam az se jim to malem zamotalo. Po kratsim zdrzeni s defektem jednoho membra to
valime vkopeckach okolo Ondrejova. Kdyby jste me zabili, tak to nenajdu. Igor se nam uz ztratil, ale stejne mu
musim poblahoprat, ze jel vyborne, jen tak dal. Vim, ze to napoprve neni med, jet s toyuhleto povedenou
partickou. Hanka meziti sama rozhodla, ze k sazave s nama ne a odpoutala se. S Kolikacem tedy visime se
zbytkem vlacku co to de. Jede se jakz takz, ale kdyz se na spici objevi vyhup jde vzdy do tuheho. Sjizdime do
chocerad a to bych nebyl ani ja, kdyby se mi neco zajimaveho nestalo. Prejel jsem psa no malem jsem si
namlatil ale ten malej blbecek to dostal do nohy. Jedeme dal podel reky Sazavy a projizdime misty kde jsem
jeste nebyl. Vsak taky Vyhupuv kamos Franta rika:"Kochej se, tady se moc nejezdi" Moc se nekocham, protoze
radeji slapu. No uz je tu Stribrna Skalice a my jedeme na Jevany. No to bude fuska rikam si a zavzpominam, jak
jsme tu jeli pred mesicem s Honzou. 27km/h se mu zdalo hodne. Dneska se jelo v klidku 37km/h i vice. Vyhup
by rekl pianko, ja rikam hlavne ze jsem neodpad. No jede se nekdy i 32, ale kdyz je v cele Vyhup tak se to
neflaka. Jevany a po Kutnohorsky dom. Tady se to pali co to jde, ale auta jsou dosti bezohledna a vytlacuji nas
ze silnice. Postupne se odpojujeme podle toho kdo kde bydli a my dava s Kolikacem jsme domluveni
v Uhrinevsi na jedno. Dame kazdej 3 a jedem. Doprovazim Kolikace standardne nekam do Hostivare a libuji si
ze konecne po nekolika pokusech jsem mel to stesti dojet Kolodeje. Diky pratele byl to zazitek 105/31. Dobrou.
Spis ted dobre rano
Igor, Čen 3, 2005 07:52:43
Nu od tech Kolodej to byla zajimava zkusenost. Udrzel jem se po dobu temer jedne hodiny, pak uz jsem to
musel vzdat a pracne hledat cestu domu. Mel jsem sice mapu, ale ta prave Koldeje mela v pravem dolnim rohu,
takze byla pouzitelna jen omezene. Na krizovatkach jsem hledal nejake zname nazvy a orijentoval jsem se podle
slunce, a tak cesta se mi sla pres Kostelec nad Cernymi Lesy a Cesky Brod, ale v 20:00 uz jsem byl doma.
Myslim si ale, ze kdybych byl odpocaty, dokazal bych se udrzet skupiny po delsi dobu. Snad priste. Ale i tak byl
to velmi prijemny trenink.
Vyhup, Čen 14, 2005 21:19:02
Potvrzuji totéž, že dnes nevyjet, byl hřích. A své blahopocity jistě stvrdí do puntíku Kolodějské masařky, jako
Kolíkáč a Bigmig, co se vrhli nebojácně mezi dnes opravdu kvalitní maratonskou elitu, jako L. Janoušek a jemu

podobní. Kopce byly rovněž, km mám rovných 100 a průměr 32,8 jenže počítám, že takový Bigmig si přivezl
domů za dnešek dobrejch 200km. Počinek jako řemen. A teď Adame vidíš, kudy vede cesta k vytouženým
cílům, tak se ničeho doboha nelekej a přidej se
Kolikac, Čen 15, 2005 08:41:54
Jo byla to kvalitka, nejdrive jsme si dali s BM lehkou vyklusavajici vyjizdku, ktera se v zaveru zmenila
v pekelny zavod, abychom stihli start v 16,30 od kostela, ja stale schovan v zavetri za BM, ten to pral po cestach
necestach a v 16,35 jsme brzdili v pomalu se zvedajicim baliku u autobusove zastavky. Tece ze me jako z vola,
piju co to jde, v nohach malem 80km, a tak si rikam, kde me dneska odparou. Roviny vcelku jeste jdou, ale
kazdy kopecek je citit, tepovka u 180 , no proste parada. A to jeste Vitacek navrhuje horskou etapu, Vyhup mi
sdeluje, ze dnes ze spicky opravdu nikdo nechybi. Jedou i dva borci z CKKV v dresech, a tak si rikam ze by
chtelo Kolodeje jezdit taky v nasich dresech ...
U Mirosovic ztracim v kopci, vsichni mizi a i BM se statecne veze na chvostu baliku. Tak a je to tady, vubec
nevim kde jsem, ze silami jsem na dne ... proste parada. Ale nastesti nahore na krizovatce se ceka, vsichni
moci...no to je stesti. A jede se dal az do Cercan a z nich nahoru smerem Hradek, kde uz je dokonano, pred
balikem si to v poklidu slape Vyhup asi dvacitkou, ale ja jsem v haji, nemuzu tocit, chodidla me pali jako cert,
i BM neuvisi a tak se sjedeme a hned v prvni vesnici skaceme do prvni hospudky na 2G. A pak uz jsou to zase
jenom objemy jedeme pohodu pres Chocerady na Ondrejov, pak jeste dolu paradnim sjezdem do Skalice
a klasikou udolim do Jevan a domu. Me to ukazalo 180 prumerem 28. Diky vsem.
bigmig, Čen 15, 2005 13:25:26
No ja bych snad jen dodal, ze nejvetsi prinos ve vyhupovych kolodejich vidim, ze clovek poznava nove krasne
a prijemne hospody, kde se blahosklone da uhasit zizen a poznava spoustu nadhernych lidi. Vcera jsme napriklad
popili s dvojici ctihodnich partneru, kteri prijeli na dvoukole znacky Author v Jevanech. Nebo v hospode ve
Vranem pani velmi napjate az zaujate poslouchala nasi debatu o cykloponozkach. A uz vubec nemluvim
o tramvaji, ktera kolem projela s detmi. No radeji k udajum 210.5km / 27.6km/h a 3piva
Kolikac, Čen 22, 2005 09:05:10
Kolodejskemu kouzlu podlehla dalsi Slapka, tentokrate Diablo. Jako jiz tradicne mame co delat, aby jsme stihli
start, ale nakonec se statecne pricucavame do prave se rozjizdejiciho asi 15 az 20-ti clenneho baliku. Vyjizdka je
tentokrate zvolena bez vyraznejsich kopcu, takze prumer se blizi k 35 km/hod., sebemensi stoupani se rve co to
da a na rovinach se jede k 50-ti km/hod. Pravidelne se strida, rychle se odstupuje, takze parada...jo kdyby se
takhle lidi domluvili treba i na maratonech. Dostaveme se malem az k Uhlirskym Janovicim, pred nimi to
stacime k Sazave a pres Talmberk si to paradnim udolim hasime dolu k rece. Ve sjezdu bohuzel Vyhup ztraci
podsedlovou brasnicku, takze Slapky na nej solidarne cekaji, kdyz se objevuje za nami nahore v zatackach, tak
to roztacim na nejvyssi obratky, aby se mohl za me zavesit a postridat a dotahnout se tak k baliku. Bohuzel BM
a Diablo trochu ztratili a nejsou schopni nas dojet, ja uz pouze trpim za Vyhupem, ktery to masti hlava nehlava.
A je tu mirnejsi stoupani smerem na hlavni silnici, mozna nejvetsi pri dnesni vyjizdce, kde ja s Vyhupem jiz
schovani v zavetri baliku, lae BM s Diablem si to uzivaji naplno, osamoceni a to se bohuzel stava osudnym pro
Diabla, ktery se k nam, narozdil od BM, nedotahne. A je to velka skoda, protoze pak ten had vinouci se
50km/hod. okolo Sazavy, na to se nezapomina, a i kvuli tomu jezdim na kole (ale to uz nekdo nekdy napsal ).
Vynechavame vsechny vetsi kopce, kde by me odparali behem chvilky, a tak mirnym udolim smerem do Jevan
se drzim zuby nehty a uzivam si spolecnou jizdu. Před Ricany se balik trha na dve skupiny, zrovna jsme s BM
vepredu a odbocujeme zbytecne doprava s jednou skupinkou, kdezto druha skupina i s Vyhupem jede do Rican,
kam by to bylo pro nas lepsi. Trochu nam naskocila dira, a uz nemame moralni sily je sjizdet a spise nas
prepadaji myslenky a chute na pivo, ktere si doprejeme ve Skvorci a pohodou dojedeme do svych domovu a
kancelari) ... ja natocil 130km prumerem 32km/hod, Vyhup rikal, ze samotne Kolodeje mu ukazali prumer
malem 36km/hod.
Diablo, Čen 22, 2005 09:30:17
Tak je to pravda byl jsem tam! Jelo se svizne. Az do chvile, kdy jsem pred Sazavou vzdal stihani baliku a se
dvema take odpadliky jsem pak pokracoval uz volneji. Ti pak v jedene z hospudek zasatvili a ja pokracoval dale
mj. pres Ondrejov, Jazlovice, Kocandu, Jesenici, Zbraslav, Radotin, Kopaninu, Orech .... celkem 150km. Dojezd
kolem 9te vecer.
V kolodejich to jezdi pekne , - jen kdyby to bylo na druhe strane Prahy a o neco pozdeji...
bigmig, Čen 30, 2005 08:38:43
Konecne jsem se dostal k uternim Kolodejim. Kolikac tentokrat nemohl, tak jsem vyrazil sam a hlavne v cas Na
srazu se nas seslo docela dosti a v plne sile vcetne Vyhupa, ktery si stezoval na kolinko slovy, ze pojede dnes
volnejc. Domlouvame se, ze se sjedem na zaver v Sibrine v hospode. No, jedem stejnou trasou jako obvykle az

do Mukarova, pak se jede po Kutnohorske do Jevan a dolu udolim. Hned v prvni zatacce vymetam diru
s nasledkem defektu na prednim kole. A je to v p.... Nastesti Vyhup zastavuje se mnou, je to kamarad. Pomaha
mi rychle kolo prezout a uz vymejsli trasu, kde je sjedem. A ted to zacina teprve. Vyhup to mydli hlava nehlava,
kolinko, nekolinko a ja ztuhly z vymeny kola plandam za nim. Zlatej balik. Ted musim makat mnohem vic. Pod
Hradcem se zastavujeme a Vyhup vyhlizi, kde by pelotonek mohl byt. Najednou se zjevuji dva odpadlici, kteri
hledaji totez co mi. Nekde neuviseli. Vyhup zaveli: "Jedeme na Ostredek, tam je sjedem". Ve ctyrech valime na
Stribrnou a pak na Sazavu. Ty dva ale nesdili nas zamer a postupne se odpoutavaji. Me navic zacina skripat stred
a desne vycvachtane pedaly mi taky nepridaji na rychlosti. Celkove jsem vyšťaven a ceka nas stoupani na
Ostredek. V kopci se Vyhup pta skupinky drevaru. "Neprojela tady banda cyklistu? " Odpoved nachazi jen v
zapnute pile No stoupame a me se trochu zlepsuje dech i nalada. Vyhup obcas zpomali abych ho dojel, ale jen
obcas. Tesne pred Ostredkem je zahlidne a oziva. Ja moc ne. Ceka nas sjezd do Chocerad. Mam z toho trochu
obavy, protoze jsem to dolu jeste nejel a cesta neni nejlepsi. Vyhup kalkuluje, ze by mohly v Ondrejove cekat. Ja
uz radeji nekalkuluji a skripam si to dolu. A hele ve sjezdu me nekdo dojel. Zacinam navazovat komunikaci
a zjistuji, ze je to odpadlik z Kolodeji a jmenuje se Pavel. Stoupani do Ondrejova nam oboum moc nejde, tak
spis kecame. Mezitim se dozvidam, ze je to bajkar, ale ze jel v nedeli Brdskej Svih a byl ve skupince prede
mnou. No to je parada. V Ondrejove marne doufame, ze by na nas nekdo cekal a taky po Vyhupovi ani pamatky.
Pavel zastavuje na namesti u pumpy, aby doplnil vodu, tak tam s nim jedu taky. Alespon se osvezime. Pivo by
sice bylo lepsi, ale studena voda taky blazi Jak se tak rochnime najednou prijede Vyhup od Mnichovic. A ze
nahore na nas cekali, ale pak jeli a on ze jel chvili s nima, ale vratil se. No je to kamarad. Zase me nenechal ve
stychu. Jedeme dale ve trech, ale protoze Pavel jede na Karlak bere to pres Mnichovice a my na Struharov.
Vyhup to zase pere a ja delam co muzu. Vetsinou ovsem nemuzu. Je to o vuli a ta mi dneska nejak nebere.
Jezdim vzdy tak 30m za Vyhupem a nestahuji ho ani v kopcich ani po rovine. Takhle se doplacavame az do
Sibriny. Tam uz sedi parta solidne se napajejici a my si sedame vedle. Davam si pivo a Vyhup nealko. Protoze
musim jeste za volat, prechazim s Vyhupem na Radegasty nealko a hodnotime situaci ve Slapkach a tak vubec.
Byla to dnes zase jednou paradni vyjizdka. Chtel bych touto cestou jeste jednou ocenit pomoc Vyhupa, jak pri
defektu tak pri celodennim smazeni, protoze se musim nepochlubit, ze jsem snad jen jednou stridal. Diky
bigmig, Srp 9, 2005 23:27:37
treninky srpen nam nejak vadnou, tak se to pokusim trosicku rozpohybovat.
Dnesni nadherny den primo vybizel k cyklistice a proto jsme temer jako obvykle vyrazili do Kolodeji. LVR se
blizi, a nepta se, cos delal pred nim. Kolem druhe hodiny jeste civim na prehanku a pak uz se po mokre silnici
blizim ke Kolodejim, kde obvykle potkavam Kolikace. Dnes jedu v zimnim drezu a ani Kolikac v teflonkach
nenechava nic nahode volbou zimaka. Vlastnorucne vyrobene zasterky trochu kvalitou pripominaji moje rukavy
z Roblina, ale ucel splnily. Davame si vzdy dvacku km na rozehrati a dvojku B na zapiti. Dnes jsme se ale
trosicku zdrzeli v Doubravcicich, (dlouho nebylo roztoceno) a tak jsme museli jet po trase a odchytavat balik.
Schvalne jsme se sazeli kolik lidi tak v tomhle krasnem pocasi muze jet. Vylucovaci metodou jsme vyloucili
vsechny. A nemylili jsme se az na Romana (CKKV), ktery nas nabral ve Stupicich. A hele za minutu Vyhup, pak
Tomas, Franta a David Klima. Nechcete se svest? Jedeme po trase. Nakonec sestava skoro jak ve ctvrtek.
Cakame si to po mokre a behem toho se vymejsli kudy a kam. Nakonec po dlouhe dobe jedeme na Ondrejov.
Tam se mi zacina nejak ozyvat prehazovacka a pri te prilezitosti si ani nevsimam, ze nemame uz Kolikace.
Zasterky ho zradily Ve sjezdu do Chocerad jiz nejsem schopen skoro radit a balicek daleko prede mnou. Jede se
podel vody do Skalice. Na(ne)stesti Roman pichnul a tak jsem se mohl v klidu zacit venovat prehazovacce.
David Klima zkusene hned zjistil pricinu, (vytocena matka od kazety) a netrvalo dlouho (teda dyl nez
prezouvani) a kolo bylo zase pojizdne. Diky za pomoc. Samorejme nez jsem se rozehral ve svem zimnim
obleceni balicek byl fuc. Nastesti cestu znam a pred Stribrnou jsem to sjel. Davame pak oboje Strimelice a opet
Ondrejov, tam to bali Vyhup smer Ricany. Uz ma dnes vydelano. Zustavame jen petice a jedeme na Senohraby.
David s Tomasem zacinaji pritvrzovat ve stoupanich a prvni obeti se stavava Franta. Ja uz zacinam pomalicku
take odchazet od prehrati od zimniho nadobicka, ale statecne se drzim temer az do Popovic. Tam mi trojice
David, Tomas, Roman ktera opet preradila na vyssi stupen definitivne ujizdi. No cekal jsem to horsi. Pres
Ricany, Kolovraty a Uhrineves se vracim do Bechovic. Kupodivu jsme nezmokli a obcas se i zahrali slunickem.
Na leden je docela teplo. Takze suma sumarum dnes 166km, 27km/h, 2076m prevyseni.
bigmig, Zář 6, 2005 21:44:25
Protoze se posledni dobou nejak malo pisou reporty z treninku, tak se to pokusim alespon trochu napravit
reportazi z dnesnich Kolodeji. Jak uz jsem po obede napsal pojal jsem to dnes jako posledni pripravu na krale a
tedy zajet s umyslem nechat v kolodejich srdce, nebo spis plice. Predpokladal jsem ze se dnes sejde silna sestava
a i kdyz to dlouho nevypadalo, tak se nakonec sjelo top Ten vcetne Libora Janouska, Davida Klimy, Tomase a
dalsich vyrysovanych litek. Chybel je Vyhup a to je skoda. Kolikac mel dnes bohuzel jiny program, takze ze
Slapek dorazil uz jen Miki. Celkem je nas asi 14. Hned na zacatku jsem trochu podcenil pocasi a nevzal si moiru

Cekal jsem totiz horko, ale studeny vitr dost neprijemne chladil Trasa byla dnes volena nadherne. Po pocatecni
klasice do Mukarova na Ondrejov, Chocerady, Kom. Hradek, Vranov, Ostredek a zpet. Miki hned na startu
predem hlasi, ze dava jen hodinku a i tak to na ni bude moc. Presto maka naplno a i proti silnemu studeme vetru
dokazuje, ze ma skvelou formu a na Krali urcite zazari Me se po pocatecnich bolestech nohou zacina celkem
darit a bez vetsich problemu drzim tempo. Miki se v Ondrejove odpojuje a miri domu. My pokracujeme proti
vetru dolu do Chocerad. Sjezd mi samozrejme zase nevychazi a jako posledni najizdim do stoupani na Hradek.
Vidim jen Frantu a Romana z CKKV. Ve stoupani se mi dari oba sjet a postupne se priblizuji k čelu tazenem
Davidem a Liborem. Ostatni se trochu propadaji. Ve sjezdu pod dalnici jsem nastesti dalsi manko nenabral.
Stoupani nepolevuje kolem Vranova a Lhoty a me se konecne dari dotahnout osmiclenou skupinku. Nastupuje
Libor a skupinka se ihned deli na dve pulky. Samozrejme ze jsem spadl do te druhe a se mnou i prekvapive
David. Pred Benesovskou silnici se mi ale dari ve spolupravi s bajkarem Primdou Libora a Tomase, co s nim
jediny uvisel, dojet. Konecne jsem poprve uvisel Libora. Predpokladam samozrejme, ze urcite nejel na 100 pro.
Nastava vsak jiny problem. Zacina me desne bolet bricho a vypada to na prujem. Rozbite silnice mi trochu
pomahaji celit chorobe, ale neni to ono. Desim se, ze zustanu sam a skoncim nekde v kukurici Snazim se
neztratit kontakt i kdyz bolesti rostou a to se mi dari i za cenu ze v kalhotech uz neni vse vporadku Sjezd do
Chocerad mi kupodivu dost pomohl a nasledne stoupani, i kdyz uz to zdaleka neni ono, jedu opet v pohode. V
Ondrejove se ceka a ja doplnuji vodu u pumpy, protoze ta moje je pricinou jistych potizi. Chlapci mi odjizdeji,
ale nejedou uz na krev, takze je v Struharove dojizdim. Jedeme zpet stejnou cestou do Sibriny a jde se na pivo.
Ja dnes na pivo bohuzel nemam ani pomysleni, protoze streva si opet delaji co chteji. Loucim se s ostatnimi a
prijizdim k avizovane kukurici. Tentokrat to bylo jen tak tak No a udaje: dst 165km cas 5.56 avg 27. 8 prevyseni
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Kolikac, Dub 4, 2006 20:51:21
Je to sileny jako vzdy, zase me bolej nohy az hruza, jsou tam mokry silnice s dirama, sterkem, blatem, prsi skrz
na skrz a dnes prijeli jenom dve stalice ze Rican - Vyhup a Tomas Jech. Ale me to stacilo. A jim asi taky.
Chudaci museli na me cekat na kazdym kopci, meli sice taky zimaky jako ja, ale asi lepe promazany, protoze jeli
jako z praku. Zachranili me pouze zastavky diky desti pod strechou bus zastavky a pak vymena duse u
Vyhupova zadniho kola. Diky tomu jsem nacerpal dalsi sily a za krasneho zapadu slunce, kdy me doprovodil
Vyhup az do Uhrinevse, jsem to doflakal domu. Tachometr me vypovedel sluzbu, takze odhaduji neco kolem
90km, byla to parada diky kuci
Vyhup, Dub 4, 2006 21:12:25
Do Koloděj dneska nepřišlo jaro, a tak se dostavili pouze ti nejzocelenější jedinci. A to jsem dnes prohodil řeč s
Liborem Janouškem přes poledne, který dával najevo, že dorazí také. Chtěli jsme se úhybným manévrem na
Český Brod mrakům šedivákům vyhnout, ale byli jsme lapeni a proliti solidně ledovou sprchou. Takže jsme
prokrátili trasu na Jevany a domů, a aby také Kolíkáč stihnul Vinohradský západ slunce. Cestou se nám z 8
stupňů ochladilo na pouhé 3 . Jinak bych shledal dnešní výpad přesto za velmi užitečný. Na PRSu to ale budete
mít s Kolíkáčem značně obtížné, nenechá se utrhnout. Za boha živýho
Šemík, Dub 6, 2006 21:42:21
Huráááá, poprvé jsem ustál celé Koloděje. Neodpadl jsem někde u Sázavy totálně vyčerpanej, huráááá, hurááá.
Můj výkon teda trochu snižuje fakt že na mě pánové museli 2x čekat, jen dvakrát jsem krátce popotáhl špici,
vpodstatě jsem se jen vezl vzadu a kolodějský borci ještě zdaleka nejezdí naplno. Vpodstatě jen točili nohama
ale nevadí, mít doma nějakou vhodnou lahev hned to oslavím . Celkem jsem dnes najel 124km avg 28,2km/h, z
toho Koloděje 92,6km avg 29,9km/h prum tep 159. Jo Sousede těš se na PRSu tě proženu, huráááááá.
Šemík, Dub 7, 2006 09:08:19
těžko něco psát, ani moc nevím kudy se jelo, až k sázavě mi to přišlo takové výletní, tep jsem měl do 160,
pohoda, pak po dlouhým sjezdu pár zatáček dlouhej výjezd, tam to bylo blbý, jak jsem neznal sjezd tak jsem tam
nechal mezeru, možná 100m a to je pří nájezdu do kopce problém, naštěstí nejeli na krev tak jsem je stahoval a
když jsem je skoro měl, tak se to zase víc zvedlo, zrychlili a byli v čudu, naštěstí nahoře čekali , a pak už jsem
trpěl dost, kostky v stříbrný skalici jsem uvisel jen tak tak a v jevanský udolí to byla hruza, asi se mi to jen zdálo
ale jelo se nějak rychle nebo co, v pulce mě dokonce utrhli a pak zase počkali, konec už jsem uvisel ale jel jsem
uplně na krev, no a na hlavní mi zmizli a byli v tahu, takže jsem si to přes říčany a uhřiněves dával sám proti
větru, měl jsem toho fakt dost, nádhernej trenink
Kolikac, Dub 19, 2006 10:54:12
Kdyz cyklistika boli aneb utery v Kolodejich , Tak jsem po tech Vasich reportech z Velikonoc chytil nejakou
motivaci se zase poradne znicit na kole. A povedlo se Nejdrive jsme dali s Miki vyklusavajici projizdku, pres
Tocnou jsme se vytocili na Jilove, okolo hotelu Rene, kde uz neni snih ale za to jamy jak na mamuta. Z Miki se
stala zase krasna masinka, takze jsem se krasne svezl, slunicko svitilo a hezky to jelo, diky Miki. Pred
Kolodejama Miki pichla, takze jsem pomahal sec mi sily stacily s vymenou Start u kostelika stihame jen tak tak,
a uz se to zacina rozjizdet, je tu Roman, Libor a Vyhup, cestou se Miki odpojuje a naopak se pripojuje Fanda a
Tomas Jech. Fanda je po zime zase pekne nazhavenej, pta se, kde mam partaka (Semika), nejdrive se jede
klasika do Mukarova, pred Struharovem jsem dokonce na spici s Fandou, Libor vybira krasnou kopcovitou trasu
a tak odbocujeme na Zvanovice a Cerne Voderady, Tomas ma nastesti defekt, tak se posilnuji a odpocivam a
pripravuji se na dalsi brdek u Hradce, ktery jsem uz jel jednou s BM, nahore mi vsichni ujizdeji, nastesti Vyhup
na me ceka a "dotlacuje" me do skupinky a uz padame do Skalice, je to paradni sjezd s vyhledy, kostky a okolo
vody do Sazavy, kde to odtahne Libor, ja jen plapolam na chvostu, a zase kopec, smer Dojetrice a Ostredek, zde
uz toho mam prave tak dost, a tak zachranou je mi Fanda pod vrcholem, ktery budto ceka a nebo trochu odpadl,
nevim, ma najeto tento rok okolo 1300km, ale jezdi jako raketa. Na Ostredku se ceka, ja radeji bez cekani
sjizdim sjezdem do Chocerad, abych v kopci na Ondrejov mel aspon nejaky naskok a nahore nemuseli cekat.
Konecne nahore a pres Mnichovice, kde se Libor pta po tom "fousatym ze Slapek", a pak krasnym vyjezdem
pres Klokocnou, kde uz s Fandou melem z posledniho, zase pockali a jsme na hlavni silnici a palime to do Rican.
S vypetim vsech sil sleduji zadni kolo Romana, ktery me dotahuje az do Mecholup a pak to uz doflakam az
domu. Byla to parada, diky drakum z Kolodej, ktery na me cekali, diky Vyhupovi za strkani do kopcu ...
tachometr se zastavil na 170km, prumerem 28km/hod, tepy 143/181.

Vyhup, Dub 23, 2006 19:18:23
Kdo jste včera ohlašoval předsevzetí zajet do Koloděj na dnešní trenink, a nepřijel, musím varovat, že jste situaci
fest prokaučoval . Ač se ráno jevilo, že den bude více jak šedivý, po pár km, zhruba za Kostelcem vyprdly z nebe
první sluneční paprsky, a celou štreku k Uhl.Janovicím, Rataje n/S, Šternberk, Ostředek, Ondřejov a domů, byla
paráda. Nebyl jsem ve společnosti včerejších časovkářů jediný. Žlutomodré vosy z CKKV, tedy Jarda Hanzl
i Roman Chládek, mezi ostatními 16 kamarády též potvrzovali, že na nedělních Kolodějích něco je.
bigmig, Kvě 19, 2006 12:16:02
Tak jsem vám dal včera Koloděje. Konečně to vyšlo, konečně jsem měl letos čas tam dorazit. Bohužel černé
mraky nad Prahou a především hokej mnoho aktérů zřejmě odradil, tak nás tam nakonec bylo jak puků v ruské
brance Čekala tam samozřejmě stálice Roman Chládek, který nevynechá nikdy a pak ještě dorazila s mikešem
Miki. Ferry (tréninkové kolo) má od včerejška zlomenou páteř jako následek pádu na Starobrně . Dali jsme tedy
netradiční šňůru na Říčany a Popovice a pak jsme se motali směrem na Jílové a Davli. Roman to od začátku
pořádně roztočil, tak jsme chvilku plápolali, ale když jsem mu říkal že je potřeba dát Miki v kopcích šanci, tak
ubral a celkem vpohodě s námi držel tempo. Dokonce i začal ukazovat na zemi ty krátery, což si Hanka velmi
pochvalovala . Za Kamenicí se potom odpojil, aby se ještě za světla dostal domů a my jeli k vodě. Tedy voda
spíš jela na nás. Počasíčko sice vypadalo hrůzostrašně, ale až do Davle nepršelo a jen trošku foukalo. Pak to tedy
přišlo a už jsme se z lijáku nevymotali. Půjčil jsem Hance svojí pláštěnku, aby poprvé v životě zažila co to je jet
v prezervativu Zpočátku si ji pochvalovala, ale pak to nesnesitelné horko v ní po chvíli vařilo a jen jsem slyšel ze
zádu bublání Kola se nám začala pěkně nabalovat hnusem a řetězy se tvářily jako by měly v puse cukr krystal
No mazali jsme nejkratší cestou domů. Jediná pozitivní věc v závěru byla, že nám konečně udělali ze Zbraslavi
nádherný koberec po cyklostezce na nájez na Silver bridge. v tom dešti to vypadalo jako když člověk jede po
zrcadle ve sprchovém koutku Takže konec dobrý všecko dobré. Najeto 115km AVG 26km/h TF 125bps no zase
jsem se flákal jak říká MIKI
Kolikac, Kvě 23, 2006 21:31:15
Tak dnes v Kolodejich jen ve 4 lidech - Vyhup, Roman a Standa, bylo pro me idealni pocasi, zadny vedro ,
panove jen protacely nozky na ctvrtecni Doksy, takze ja za nima visel hezky celou streku. A trasa to byla
romanticka, konecne jsem jel Vlkancice do kopce, to Vam je krasne udolicko, vsechno kvete a zelena se a do
toho bucici ovce, no proste Alpy par km za Prahou Z Romana jsem tahal rozumy v jakym stavu je asfalt do
Doks, a pry je to nejhorsi pred Repinem na ty hlavni silnici na Boleslav, a jinak to vcelku jde, tak uvidime ... jo a
natocil jsem dnes 120km prumerem 29,5km/hod.
Jestřáb, Čen 9, 2006 13:46:19
Včerejší kvalitní kolodějský švih nezhatil ani petrův defekt v sibřině. Tak jsme to opravili a jeli sami, trochu
jiným směrem než Kolikáč, Vyhup, Janoušek a spol., na Doubek a pak pak na Vyžlovku, trochu obráceně. Cesty
za kolodějema směr východ to je teda cvičistě. Sám nebo ve 2 to ještě jde, ale balíček to už je trochu maso,
ukazovat 100 děr na kilometru nemá smysl, takže neukazuje nikdo a vzadu je to docela slušný biking. Jeli jsem
tedy směrem na Sázavu. Jestě v údolí jsme už potkávaly utrhlé korálky kolodějského balíčku (jezdec Gewissu s
černými vlasy bez helmy roč. 61, zřejmě profík dále pak 3 min za ním jezdec Mapei a si nějaký spurter ale Tom
Steeels to nebyl toho bych asi poznal), vypadali však celkem spokojeně, měli to "za sebouů a vychutnávali si
krásné teplíčko a krásnou silnici jevanského údolíčka. Kopec ze Sázavy nahoru se jede opravdu pěkně, kéž by
bylo všude takové hřiště. Nahoře na kopci doprava zpět na Chocerady. Tam oblíbený tankdrom z dob Jana Žižky
z Trocnova a výjezd na Ondřejov - ten byl fakt pěknej, docela nám to frčelo, dokonce jsme museli i přibržďovat
(zatáčky jsou příliš ostré). Pak dál na Struhařov a přes mukařov na JM. V Kolowratech vidíme zdálky spokojený
šlapkovský úsměv v nešlapkovském oblečení, SPOKOJENY VYHUP!!! Křičí na nás něco jako že hoblík už je
doma, jako by se těšil na G10, kterou si ale určitě nedá. Má radost, že má odkrouceno určitě tak 130 a my taky,
že už to valíme k domovu. Máme to jeětě asi 10 km na vyjetí. Tak to byla opravdu Sázavská kvalita Petře co?
Příště určitě vemem pláště 28 tky a našlapaná na 12 atm, taky by si chlapi měli oblíknou náš dres i na trénink,
protože nejsou v té změti týmů Gewisu, Mapeje, Vokolka a spol. vůbec vidět. Hoši zdar a brzy na slyšenou
zdraví ulítaný Jestřáb. Resume 110 km, avg 28, tf odpovídající věku.
Kolikac, Čen 9, 2006 20:25:37
Ctvrtecni Kolodeje se oblekly do "oranzova", na startu Petr, Jestrab a ja ve Slapkovskych dresech, u kostela uz
cekali dalsi 4 cyklisti, mimo jine Petr Svoboda, cestou se pripojil Libor Janousek, David Klima a Vyhup, takze
silna sestavicka. Smula pro Petra prisla asi na 10km, kdy ma defekt na zadnim kole, kolegialne s nim zustava
Jestrab, kdezto ja svinacky ujizdim ... sorry kluci. Jedeme smer Vyzlovka, tempo je zatim snesitelne, trasa je
vcelku rovinata, takze se jede krasne. Najizdime na Ricanskou a palime to pres Kostelec do Olesky, je to skvely
asfalt a stale mirne z kopce, takze se to masti furt pres 50km/hod. V Olesce doprava na Vyzerky, za nimi se
zastavuje na moceni, nekdo se odpojuje na Vlkancice, vetsina si to hasi k prvnimu vyznamnejsimu brdku,

kterym je Melnik. Jedu totalni krev, ale stejne uvisim tak do 3/4 kopce a pak rozmlacenym sjezdem je sjizdim,
nastesti zvolnili, takze do Sazavy jiz vjizdime pohromade, ale brdky nekonci a uz zase hup pres Dojetrice na
Ostredek. Zase visim co to da, ale panove se vubec nesetri a v prudsich castech kopce mi zacinaji mizet, tak a ted
uz je asi nedohonim, ale rikam si, makej makej, treba jeste nekde pockaji. Na Ostredku nikdo a tak rychlym
sjezdem pres Vodslivy do Chocerad ... a tu se na me usmalo stesti ... spravuji retez, no tak parada, ja se nezdrzuji
a uz to kroutim nahoru na Ondrejov, v pulce kopce me dojizdeji, dru to co to da, takze kostky v Ondrejove jedu v
kontaktu, ale muceni nekonci, dalsi brdecek na Kostelni Strimelice, zase odpadam, ale Vyhup nastesti jede se
mnou a dotahuje me stihaci jizdou do balicku, a pak uz jen sjezd do Hradce a uz se tesim na Jevanske udoli, ale
chlapcum se nejak zalibily kopce a z Hradce zase nahoru serpentinami, ktere jsme snerovali s BM pri ceste na
Vysocinu, pripomina mi to trochu Korab z Krale, ale je to kratsi, konecne nahore, zrovna kecam s Liborem
Janouskem, pta se me, kde je ten fousatej a probirame letosni Veloserii, kdyz tu najednou nemuzu mluvit, slapat,
naskocila silena bolest do stehenich svalu, zase mi odlitavaji, ale pred Ricanskou magistralou jsme zase pospolu,
dozvidam se od Vyhupa, ze jsme projeli Konojedy se svym malym utahovakem A ted uz se jen pry vyklusat do
Rican, ale nevim jestli muj tep je zrovna vyklusavajici, palili jsme to po ty rovine furt pres 40km/hod. a
vrcholem bylo, kdyz jsme se snazili uviset skutr, ktery jel k 60km/hod., tak na to uz jsem fakt nemel, ale spasa
jmenem Vyhup na me nastesti pockala a dorvala me az do Uhrinevse, odkud uz jsem to domotal domu. Jsem rad,
ze i Petr s Jestrabem kvalitne potrenovali a jeste jednou se jim omlouvam, ze jsme s nima nedrzel basu, ale ja jak
citim vuni baliku, tak jsem jako omamenej ... natoceno 135km prumerem 31 ... diky vsem za konecne krasny
letni cyklo podvecer
Kolíkáč, 2006-07-25 23:03:18
Jestrabe skoda, ze jsi nemohl dnes, mohli jsme se nekde sjet. Ja se rozehral nejdrive s Miki, ktera jela v tom
vedru jako silenec, ale podarilo se mi ji presvedcit na zastavku v mistni obcerstvovne v Sibrine. Tam ve stinu
pipy jsem dali 2 iontiky a colu a pokecali o ULTRA a pak jsem se nestacil ani vymocit a uz jel express z Kolodej
do ktereho jsem jen tak tak naskocil. Jelo se do Vlkancic, nastesti za kazdym brdkem se trochu zvolnilo a cekalo
se na me za Stribrnou Skalici jsem uz videl vsechny svaty a snil o tom, ze se nepojede na Ondrejov, ale
Jevanskym udolim. Sen se splnil, ale muceni pokracovalo, protoze na cele se usadil Vyhup a pral to furt kolem
37km/hod. V zaveru, kde se to zacina jeste vice zvedat uz jsem zase odpadl, ale pekelnik Vyhup si me chtel
vychutnat az do konce a tak v Jevanech cekal a dotahl me k odpocivajicimu torzu Kolodejskeho balicku, ktery se
chystal doplnit ionty na Sibrine. Jeste jsem u Strasina pichnul, vodopady potu se mi valily z cela, a tou debilni
malou pumpou jsem se tam snazil marne narvat aspon 100 PSU. Nakonec pivko hasilo zizen na Sibrine u fotbal
stadionu, kde jsem mel svoji premieru a konecne videl i dalsi cyklo silence. Cesta domu uz byla ve znameni
nadherne zapadajiciho slunce Suma sumarum 150km, 29km/hod, 4ionty
Kolíkáč, 2006-08-08 23:23:33
Kolodeje dnes navstivily 4 Slapky - Diablo, Kolikac, Petr a Vyhup a k nim se pripojilo jeste 6 borcu a uz se to
palilo s vetrem v zadech na Mukarov, Struharov a pres Ondrejov dolu do Chocerad. Zatim jsme se drzeli po
kupe, Diablo hyril vtipky, Petr rozdaval Floydovy hlasky a Vyhup se kochal Stoupani na Komorni hradek uz
trochu bolelo, ale nahore se cekalo, tak jsme se zase sjeli dohromady, ale po nasledujicim sjezdu dolehla
nadprahova jizda na Petra s Diablem vice nez je zdravo, jeste jsme se snazili je s Vyhupem rozpohybovat, Petr
drel jak Landis, Diablo hledal druhe plice, ale bohuzel po sjezdu do Sazavy, jakoby se po nich slehla zem a tak
jsme pokracovali bez nich Vyhup mi sdelil, ze me chce podporovat na Krali, coz mi dodalo energie a tak
Stribrnou Skalici a Jevansky udoli jsme prosvisteli bez vetsiho zavahani, prvni prusvih u me zacal na konci udoli
tesne pred Jevany, kde se hosi rozhodli spurtovat, na coz jsem uz nereagoval a jen tupe slapal... Nastesti pozadu
zustali i nejaci tri mladi triatlonisti, takze se zase trochu zvolnilo, ale hlavni silnice na Ricany uz se zase mastila
ke 40km/hod. v nehezkem protivetru, kde jsem stezi drzel hak za Vyhupem, a kdyz na me prislo stridani, tak
rychlost klesla ke 30km/hod. coz zavodniky za mnou asi hodne rozladilo a predjeli nas a ujeli. Ja zustal s
triatlonistama a uz jsme to nejak dosmikali domu. Byla to parada okorenena ucasti Slapek ! najeto 132km
prumerem 29,7
Kolíkáč, 2006-09-05 21:00:21
Dnesni cyklo predkrm pred sobotou se vyvedl. Balicek v Kolodejich mel skvelou chut, okorenenou takovymi
jmeny jako Libor Janousek, Miki, Vyhup, ale treba i triatlet Martin Matula - ucastnik letosniho Ironmana. Miki
se s Liborem usadili na spici a pekelnym tempem nas hnali smer Ondrejov, kde se Miki odpojila, a tak panska
sestava si dala dolu Chocerady a nahoru na Ostredek, kam nam zmizel Vyhup s Liborem, nastesti pockali a tak
jsme si mohli po kupe vychutnat sjezd do Sazavy a okolo vody pres Skalici a Jevanskym udolim domu. Snad
jsem se moc neprecpal predkrmem a sobotni hlavni chod mi optimalne sedne najeto 120 prumerem 31

Bigmig, 2006-09-06 07:01:14
Včera bylo úterý, a jak to už leta chodí; zase Koloděje. Tentokrát byly pikantní tím, že to byla poslední možná
ostrá před Králem fon Šumava. Ač jsem letos většinu (téměř všechny) vynechal, tuhle jsem si nemohl nechat
ujít. Jak jsem správně předpokládal, sešla se skvělá společnost s těmi největšími esy ve své branži. Vidím je jak
figurky na šachovnici. Zleva Libor Janoušek pak David Klíma samozřejmě Vyhup a s letošní vynikající formou
Roman Chládek a nečekaně i Miki a samozřejmě těsně před půl pátou to zase jen tak tak stihnul přijíždivší
Kolíkáč. Pak už se čekalo jen na hodiny kolodějského templu až odbijí tu svou půl pátou. Zpočátku se jede
poměrně v klidu snad jako ani kdyby se nezávodilo. Trasa je tradiční jako pokaždé se jede rovinka až do
Hněvkovic. Tam ovšem začíná první náročnější stoupání a jak se dalo tušit Libor, Vyhup a spol za to berou.
Snažím se hned nenabrat ztrátu, ale tempo je tak ostré, že se mi daří jen držet zuby nehty druhé skupinky. Ani
jsem si nevšiml, že Miki už mezi námi není a Kolíkáč klasicky visí; visí. Přemýšlím jestli byla dobrá volba ta
kachna s knedlíkem k obědu. Naštěstí se nahoře v Pořežanech čeká a můžeme si vydechnout. Ne však na dlouho
prudký sjezd do Štipoklas je po velmi nekvalitní silici nebo spíš silnici s mnoha kočičími hlavicemi. Mám co
dělat se udržet; a to už nás čeká další stoupání do Kostelce, které sice není tak prudké, ale táhlé a čelo si
rozhodně nebere servítky. Ohlížím se a vidím tu klasickou růžovou Kolíkáčovou přilbu, tak je to dobré jede s
námi. Tak né; já už mám vidiny má přece novou - oranžovou. Mezitím jedeme skoro 10 km lesem k Hluboké,
kde je to furt nahoru dolů. Očkem mrkám na tepák a tam je to spíš nahoru a ještě vejš. No nejsme tady na
borůvkách. Naštěstí směrem na Ševětín je už placka, jenže zase fouká proti. To jsem si ani neuvědomil, že
cestou domů budeme muset čelit větru. A že je v těchto dnech opravdu divoký větr. Kolíkáč na mě hned něco
drmolí, jako že v Dolním Bukovsku je dobrá hospoda a že zastavíme na jedno a pak se vyjedem klasicky
Tritínem. Chvilku váhám, ale říkám si máme odtrénováno, hoďka v nohách a je horko, tak si dáme Budvara
nealko. Ten Radegast Barrel je lepší říkám si, ale Kolíkáčovi je to jedno a Exne ho. Výčepní na mě sice huláká
že teď máme všickni sračku z toho bodového systému, ale já se nedávám a říkám mu, že my si v záběru
nedáváme, a že až po boji večer. Vzal to naštěstí. Cestou zpět už jen tak točíme nohy a probíráme jako každý
rok, že tahle sezóna byla fakt skvělá, skvělejší než všecky předchozí; a že se už těšíme zase na leden od mostu.
No a údaje na závěr 88km, 3:15, 27km/h, TF 126/171 nastoupáno 890m. Záznam z Polaru je a bude dodán v
nejbližších dnech.

rok 2007
Malina, 2007-03-27 20:22:29
Tak mám za sebou panenskou Kolodějskou jízdu .Tedy let než jízdu. Při sjíždení účastníků na stanovišti jsem si
říkal do jakého spolku jsem se to dostal . To je samozřejmě vtip. Účastníci zájezdu, co osoba, to cyklistické
individuum, před všemi smekám a fandím jim, nemělo to chybu. Vyhupovi budu asi vykat protože to co
předváděl v těch kopcích to jsem jěšte neviděl, Kolíkáč to pálí na rovinách jak Pendolíno bez zpoždění (to rovinu
na Prahu jsem fakt nechápal), Iceman jel jen chvíli ale těším se až se svezeme společně. Tohle všechno píšu ješte
za tepla, takže za chvíli to vidím na postel a křeče do zad. Nevím jak vyjádřit svojí radost že můžu se šlapkama
jezdit a učit se. Díky moc unavený Malina
Vyhup, 2007-03-27 20:33:30
Skvělý úvod Kolodějí, hlavně díky počasí a snaze Šlapek o co nepočetnější zastoupení. Nebylo to dnes příliš
dlouhé, ale svižné jistě dost. Na konec března možnái i příliš. Překvapily mne dvě věci. Účast jakéhosi Icemana,
v sobotu běžícího půlmaratón, dnes v cyklistickém a na kole,patrně s vypůjčenými nohami A jako druhé
překvápko rozhodně Malina, který zapadl do tempa Kolodějských matadorů fakt bravůrně. To se málokdy
každému novému povede. Takovou buldočí snahu a vůli oceňuji. A mládí je čára, která ti to Malino jen
podtrhuje, takže držím palce, protože máš velkou šanci porážet soupeře o sto šest. Hlavně se držet aspoň trochu
systému treninku a samosebou jízdy ve skupině, což příjde rychle, když s námi budeš jezdit často....Jinak
opravdové Pány cyklisty teprve zažiješ časem, až začnou jezdit Libor Janoušek, coby vítěz Velosérie, nebo kluci
od Vokolka. Takže rozhodně mi tykej, bude se to moc hodit na vzájemné domluvě, při jejich pekelných
nástupech
Iceman, 2007-03-27 21:39:35
Nevydržel jsem a aspoň na chvilku jsem musel okusit první letošní Kolodějskou chuť.Svezl jsem se ve vláčku
jen do Doubku,pak už jsem nechtěl dál trápit své těžce zmožené nožičky .Ale i ten kousek stál za to.
pro Malinu - velká gratulace- vypadals dóóst dobře !
Kolíkáč, 2007-03-28 10:25:15
Jak uz bylo receno vcerejsi Kolodeje nemely chybu. Ja se tesil jak malej kluk, netrpelive jsem strihal metr, kdy
to konecne vypukne A dockali jsme se ... Iceman me nabral u Strasnicky a spolecne jsme si to snerovali proti
vetru na start vyjizdky. Za Dubci najednou za nama cyklista, ze ktereho se vyklubal Malina, zatim jel v poklidu
za nami, to jsme jeste netusili, jaky "zvire" se z nej vyklube . U kostela uz Honza Janura jeste s jednim borcem,
je tu i triatletak Martin Matula na biku, dalsi typek na casovkarskym Treku a uz od Rican se blizi orange Vyhup
... a uz pekne do dvojicek a klasickou trasou se ritime na Sibrinu, a za chvili proti nam Fanda z Rican, no tak to
zase budou kecy Iceman jede jak protrzenej, nechapu, kde bere sily po PIMu, taha spici spolecne s Malinou,
ktery se musi hodne krotit, aby nam neujizdel, v duchu si rikam, to nemuze vydrzet dlouho, pockej kamarade na
ty kopce u Sazavy . Dale jedeme pres Zlata, Doubek, Zernovka, pred Stihlicemi doprava na Vyzlovku, zadem
lesem ke Kostelci, jede se docela fest, Fanda uz nadava jako spacek a pak ke Konojedum, cesta uz se neprijemne
vlni, a na spici kraluje Vyhup s Malinou, sesup do Stribrne Skalice, taak a ted uz jen Jevanskym udolim domu ...
ale chyba lavky, pekne jeste do kopecku a to festovych, vzhuru na Hradove Strimelice, tady uz nestiham, Vyhup
mizi, v tesnem zavesu Malina, tak to jsem se seredne spletl, ze odpadne, ja si davam mini souboj s chlapkem s
modrymi SIDI tretrami, vzdy nastoupi, ale silou vule se ho drzim jako kliste ... ztracime Fandu a casovkarskyho
Treka, pred Kostelnimi Strimelicemi se zvolnuje a Malina obdivuje kostelik na vrsku a rika: "Doufam, ze tam
nepojedeme ...", ale jo, dame si ho, ostra leva a uz se to pali nahoru, scenar se opakuje, Vyhup mizi, na dostrel
jemu je skvele jedouci Malina, tak to je teda posila , ja zase bojuji s modrymi tretrami a tentokrat vitezne ... a je
tu Ondrejov, stale poradny kule se jedou na Struharov, Svojetice, Tehovec, a jsme na hlavni na Ricany, pekne za
sebe do lajny a rychlost se blizi k 50km/hod., Vyhup odleta do sveho hnizda a my uz jen v peti smer Praha. Pred
Prahou uz jen Malina, ja, triatletak a Honza Janura, ktery to roztaci do neskutecnych otacek, pred Uhrinevsi uz
odpadam, ale nastesti zvolni a tak do Hostivare jedeme po kupe, vidime pozustatky osklive nehody s
bezvladnym motorkarem, prikrytym cernou plachtou Pri pohledu na to se veselost vytraci, na Zahradnim meste
opoustim nadseneho Malinu a sinu si to domu. Jo, diky vsem, byla to parada ... najeto 103 prumerem 30
Vyhup, 2007-04-02 15:50:49
Tak včera velká škoda pro ty, kdo nepřijel a nepoznal, jak se jezdívají nedělní Koloděje. Při příjezdu ke
Kolodějům jsem hořel zvědavostí, kolik nadrženců u kostela bude čekat. Ovšem pohled na dav předčil moje
očekávání. Vyrazilo nás okolo 30, spousta vyšperkovaných karboňáků, chlapci od Vokolka i s Liborem
Janouškem.Jedna Oranžová barvička ale přeci byla....nezlomný Iceman. Vstříc proti větru jsme pelášili do údolí
za Jevany, kde jsme pohodlně v úkrytu dojeli až do Sázavy. Hrozně to uteklo, přitom se jelo umírněně, ve
dvojičkách to jen švitořilo, všichni si jízdu užívali. Pak jsme zajeli do pozvolného stoupáku k Talmberku a na

Úžice. Dál rovně přes Církvice do Zásmuk, a pak už jen požitek z valícího se balíku s větrem v zádech, na
rovinách pohodlně 38km/h,kdy se jen ze setrvačnosti pootáčelo pedálama. Za Mukařovem a pak před Říčanama
už nastalo dělení a my si zbytek nedělní pohody doladili v hospůdce v Říčanech. Doma jsem zapsal do deníčku
kulatých 100 km s Avg 29,8 .....zítra se těším, trochu do toho spolu zase přišlápneme. Takže v 16,30h u
kostela.....
Iceman, 2007-04-02 18:43:13
Kdo v neděli mohl a nepřijel skutečně prohloupil.Byla to vysoká škola cyklistiky.Alespoň pro mne teda.Narozdíl
od Vyhupa si však nemyslím,že se jela pohoda.Hned v prvním mírném stoupání proti větru jsem myslel že
končím,naštěstí někdo vzadu chytil defekt a čekalo se.Jevanské údolí pro mne bylo skutečným rájem,trochu se
mi podařilo orazit.Jen jsem se bál co se bude dít v kopcích.Naštěstí nepřišli,trasu teda hoši vybrali dobře,díky
.Ty pozvolné stoupáky se naštěstí nejeli už tak šíleně a navíc nahoře balík vždy přibrzdil a mě se vždy nějak
podařilo vrátit se zpět.A pak přišla opravdová nirvána,celý balík se řítil zpět na Prahu s větrem v zádech jak
rozjetý expres,jěště teď z toho mám husí kůži.
Kolíkáč, 2007-04-04 10:54:42
Vcerejsi Kolodeje se nesly v zamracenem havu, ale pranic to nevadilo, aby jsme si dali pekne do tela . Radar
vypadal destive, a tak nakonec se u kostelika seslo jen odolne jadro .. Malina, Vyhup, Semik, Kolikac, triatletak
Matula, a jeste dva borci. Jeden prijel v kratkejch a tak to hned na zacatku zalomil domu, my ostatni klasikou do
Mukarova, na spici radil Semik s Malinou, cestou se pripojil Tomas Jech, ktery to ale ve Struharove tez zalomil
domu, pry si jde zahrat hokej ... Palime to smer Ondrejov, vitr v zadech a tak se jede bajecne, spice toci
neskutecny kule, hlavne Semik je jak utrzenej z retezu Stoupani k Ondrejovu nas trochu selektuje, Malina,
Vyhup a triatletak na MTB nam ujizdi, ja s mensi ztratou a za mnou plapolajici Semik, nahore se sjizdime a
spolecne je se Semikem dotahujeme, rychlym sjezdem do Chocerad a u hup na Komorni Hradek, toto stoupani
mam rad, ale dnes nemam narok na duo Vyhup-Malina, kteri zlehounka odjizdi ... na horizontu cekaji, zacina
prset a i teplota pada dolu ...tak rychle se schovat pod dalnici, doplnujeme energii a pak stoupame na Vranov,
Semik hlasi, ze uz toho ma tak akorat dost, at na nej necekame ... a pred Prestavlky u Cercan uz jsme tedy jen ve
ctyrech kusech, studena voda krasne nahazuje, ale v Cercanech je razem sucho, tady snad nekaplo Prdakem do
Pysel, kde uz rezignuji, nastesti na me zase cekaji coz je v protivetru zachrana, pomalu usychame a pres
Mirosovice si to kroutime hezkymi silnickami do Svetic, to uz se odpojil triatletak a u Rican i Vyhup a tak to
doplacame s Malinou do Prahy .. no doplacame, ja napr. v Mecholupech jedu kref v haku Nakonec 106
prumerem 29,7 ... I kdyz dnes pocasi nepralo, coz asi odradilo i dalsi lidi, tak jsme si to uzili a muzeme si pak
lepe vychutnat az bude svitit slunce do spic
Malina, 2007-04-04 12:08:50
Jojo Kolíkáč to popsal do puntíku přesně! Počasí opravdu moc vyvedené nebylo, takže se kopce jezdili celkem
solidně, aby jsme se zahřáli a z kopce jsme to zase pálili dolů, aby jsme nezmrzli. Takže se jelo pořád docela
fest. A těch kopců nebylo nejmíň Profil by asi vypadal jako lišta do obloukové pily. Naštěstí s deštěm postupně
ustal vítr, takže jsme nikde netlačili moc proti. A v Čerčanech i ten déšť. Triatleťák si v dešti hověl, je to jeho
denní chleba, tak byl vysmátej. a Vyhup taky .101km, avs 29,9
Šemík, 2007-04-04 13:21:35
Skoro přesně, o Šemíkovi trochu přeháněl . Ale byl to zase zážiteček, do těd jsem jezdil hlavně nudný objem a
tohle to byla parada. Kolíkáč to rozjel už na Vinohradech cestou na start, vubec jsem nechapal, pořád ke 40km/h,
do kopce přes 30km/h, ani se nedivím že mě na PRSu převálcoval, to je forma Kolíku co . No už v Kolodějích
jsem byl řádně vyšťaven, bylo mi jasný že někde odpadnu tak jsem energii moc nešetřil a pral to co to šlo, no
zážiteček. V těch kopcích za Choceradama mi opravdu totálně došlo, nechtěl jsem aby na mě museli kamarádi na
každem kopci v tom dešti čekat tak jsem to zapíchl a hurá nazpátek, teda hurá, ploužil jsem se pak jak šnek, najel
jsem něco přes kilíčko a avg necelých 27km/h a uplná spokojenost .
Malina, 2007-04-10 21:16:13
Na dnešní Koloděje jsem se náramně těšil, psal jsem dnes důležitý test ve škole a potřeboval jsem si trochu
vyčiistit hlavu a namasírovat nohy:) Počáteční náladu mi kazil jen silný vítr, který nás čekal při cestě nazpět.
Vyjeli jsme v sestavě Šemík, Kolíkáč, Malina, Roman Chládek a pak ještě pro mě 2 neznámý cyklisté.
Vyjíždíme celkem tradičně směr Babice, Mukařov...bavím se na špici s Romanem a ptám se co je ten
nadupanější authorák za náma zač?Roman:"No, to je Petr Svoboda, vítěz UACu a kratšího Krále..."Na to se
musím napít jako politici na debatě když jim teče do bot. Následně už jedu vedle Romana na špici při stoupání
na Babice a potom do Mukařova, jede neuvěřitelně, hodně silově ale visíme a plandáme co to dá. Druhý
neznámý už to zřejmě zabalil. Roman jede výborně. Šemík s novými okuláry dělá reklamu sám sobě a Kolíkáč
samozřejmě nesmí chybět se svojí známou jízdou ze sedla. Pokračujem směr Struhařov a Ondřejov, tady už si

musím půlku bidonu vylít za dres a do ksichtu kvůli kaši kterou točí Svoboďák. Jedem jak kdyby jsme něco
ukradli, všichni mlčí, je to fakt "nedáš-dostaneš nebo "uvisíš-neuvisíš". Jsme v Ondřejově, tepovku mám na 190
a říkám že pokud se tohle budu opakovat jdu do kopru. Měníme kvůli větru trasu, ze Sázavy se stávají Hradové
Střímělnice a Černé Voděrady, kde nastává opravdový trénink. Malá uzká asfaltka do Voděrad, je opravdu něco!
Protivítr, stoupání v místech přes 10%, rychlost kolem 20. Začínám přestávat vnímat ostatní a lapu po dechu jak
starej tubera, je mi to jednu sípu jak husa, snažím se jet stejně jako Svoboda, který ale jede stejně 20metrů přede
mnou. Ztrácíme Šemdu, protivítr a menší mezera za náma dělá své. Strašně ho lituju , proti tomu větru nazpátek
si sakra užije Pak po vychladnutí a snížení tepovky aspoň pod 160 se jede už na Říčany, kde to přes Kolovraty
ale stejně drtíme vítr nevítr přes 40. Na špici kralují zejména Roman a Petr, mi s Kolíkáčem toho máme plný
kecky a na špici se chodíme spíše ohřát a vyfoukat pot z obličeje. V Uhříněvsi se odpojuje na všech profilech
super jedoucí Roman a v H. Měcholupech také Svoboďák. Děkuju mu za to že mi zase ukázal něco nového o
tom jak se jezdí a tak, ale zároveň jsem rád že je pryč S Kolíkáčem se pak až na Zahraďák smějem tomu co to
dnes bylo???... 84km; avs 31,2;pr. tep 141
Kolíkáč, 2007-04-10 22:46:57
Jo byla to parada, jen bych doplnil, ze heroicky vykon podal Semik, ktery odpadl 2x v kopcich, ale pak si nas
neskutecne rychle sjel, osudnym se mu stal vlastne az zaverecny kopec do Voderad, ktery se vetsinou jezdi dolu,
a tak nahoru jsem mel na nem dnes premieru ... a je to fakt vyziva
Šemík, 2007-04-10 22:49:57
"Ztrácíme Šemdu" ... přesně tak to bylo, jako už potolikáté . Přijel jsem domu úplně vyřízenej a už asi hodinu o
tom vyprávím manželce. Ono jí to teda nezajímá ale .... To byla zase jízda, už ve stoupání na Babice mi tep
vylezl na 182 a v dalších kilometrech mi neklesal pod 170 ani z kopce. Dvakrát mě ve stoupání urvali, dvakrát
jsem je docvakl v následným sjezdu. Pak vysněná změna trasy na Jevanské udolí, jsem si říkal že tohle mírné
stoupání uvisím a na Prahu pojedu schovanej. Jenže, nečekaná levá, hned zase pravá a bylo to v háji . Pěkná
silnička ale stoupání 6-7% a v závěru 10%, to nééé. Takže dál jen, skupina mi odjíždí, nemám na to, pokračuju
zase sám. Nechal jsem uklidnit trochu tepy, stoupání jsem vyjel v klídku na 26zubech, kupodivu se nohy zase
rozjely tak i pak jsem držel celkem tempo. Maso to bylo na ty hlavní od Říčan na Prahu, děsnej vichr proti, jet
víc než 30km/h bylo ... no dřel jsem jako magor. Nádherná škola to byla dneska. Na budíku dneska 97,7km a avg
27,5km/h (je v tom trocha motání po Praze komickou rychlostí, takže vlastní trenink avg těsně pod 29km/h,
mazec ) Jóóóó mazec to byl pánové !
Jestřáb, 2007-04-15 20:18:52
Dnešní trip s kolodějským balíkem se vydařil krásně. Skvělé počasí, balík 30 ti cykloidů na startu. Dnešní tempo
udávali ostřílení matadoři, kteří si doží vyhovět, zejména v kopcovitém posázavském terénu, jelo se na Česká
Šternberk a zpět. První v+ětší krize mě chytla cca v 2 táhlém kopci za JZD směr na Janovice. Jel jsem naštěstí s
vyhupem, který mě podržel a jel mi na větru - díky, jinak bych odlítl. Vysel jsem tam jako na gumě silou vůle a
čekal kdy se zase zrychlí, nakonec jsem to přežil a zůstal v grupě. V tu dobu jsem jel 175 tepů, přičemž na větru
vedle mě jedoucí vyhup krásných výletních 125! Ty kilometry a kila jsou znát především v kopcích. Prívní 1 a
půl se jelo výletním průměrem 32 km/h. Jasně v neděli se jezdí pomaleji, ale ne dneska. S přicházejícími kopci
se tempo ustálilo a jelo se šetrněji. Na vrcholech kopců se čekalo až dorazí odpadlíci a jelo se dál, prostě pohoda.
Závodiulo se i z kopce a to do Šternberka, kde jsem si otestoval krouhání zatáček. Z chocerad nahoru se mi jelo
dobře snad jak nikdy, velice dobře, ale tenhle kopec je mi dost nepříjemný je docela prudký a dlohý. Pak už
jenom sjezd do mukařova a krátké posezení v Mukařaovské hospůdce, kde balíček obvykle relaxuje po vyjíždce.
je tam vůborná obsluha a posezení. Pak jsem dále pokračoval přes kolowraty do Újezda do naší alma mater U
Vendise, kde se nás nakonec sešlo přes 10. Většina však dnes jela biky a tak jsem pokřtili i 3 nové biky. Tak ať
to jezdí a bez nehod. Tak zas někdy v kolodějích brzy zdar chlapi. Zdraví J.
Vyhup, 2007-04-17 20:20:31
Na dnešní Koloděje se nedá nereagovat !! Začaly prostě a nevinně, pár známých postav podupávalo u kostela,
ani trasa se nijak zvlášť z nikoho nevyklubala, v poklidu se nasedlo a mířilo tradičně na Sibřinu. Náhle,nečekaně
a opravdu nevěřícně s Kolíkáčem třeštíme oči, před námi si to krouží Tomáš Vitáček, a ani jsme si nestihli
srovnat všechna fakta a následky, které s jeho přítomností zákonitě ovlivní tenhle trenink, razili jsme v
přijatelném tempu dál na Žernovku a Struhařov. Přesto už touto dobou několik borců tempu nestačilo, někde v
nenávratnu jsme ztratili i Icemana. Ve Struhařově, kde se odbočilo na Myšlín a zpátečkou na Třembláta zůstali s
Tomášem Vitáčkem už jen tři vyvolení. Já , Malina a Kolíkáč. Prostě King UACu a tři Šlapky.....no nádhera. Již
v tomto stoupavém úseku počaly první nepatrné intenzitky Tomáše, zpočátku i Malina jakoby laškoval s
mazákem Čelákovické cyklistiky, prezentoval svou nadějnou sílu. Tomáš v kopci velkou placku nesundal, spíše
se mi pozdávalo, že přihodil vzadu něco navrch ještě menšího a ze sedla si stylově v kopci uháněl okolo 30km/h,
se zatnutými zuby jsem vydržel s ním. Pak chvilku klid, i do Ondřejova jakž takž tempo. Oddrkocali jsme z

kopce po nevalné silnici do Chocerad a přišlo největší dnešní stoupání na Ostředek, přes Vodslivy. Opět
Tomášova velká a jeho zřetelná síla, nás čtyři natáhla od sebe, jak strunu. Malina se statečně drže laž k Vestci,
kde se silnice umírní, jenže další zdvih za vesnicí je moc i na něj. Ještě to na hraně zvládám s Tomášem, už už
začínám chytat malou díru a náhle Tomáš zastavuje a něco jakoby poupravuje, ani nevím přesně proč. Ale na
Ostředku solidárně čekáme na sebe, a pokračujeme na Sázavu, krásným sjezdem vzduch proráží jak jinak než
T.V., hezky okolo 65km/h. V Sázavě za mostem do leva, na Skalici, řeklo by se normálně tou nejschůdnější a
nejméně bolestivou cestou. Ale Kolíkáč jistě potvrdí, že i zde se mohou oči kalit krví, že i zde umí nohy pálit
silou mohutného ohně. Za dob Kolodějských jízd, kdy T.V. jezdíval pravidelně, nepamatuji, že bychom kdy jeli
v mírném stoupání Jevanským údolím, neustále ryhlostí 40km/h. Malina se den ode dne zlepšuje, už si zvykám,
že skvěle sekunduje tempu nejlepších ve skupině. Ovšem nerozumím vůbec skutečnosti, že se Kolíkáč dokáže
něčeho tak ďábelského udržet. Snažím se ho krotit, aby na špici nebyl moc dlouho, je jasné, že maličká rezerva
sil, rovná se v těchto chvílích "zlatý poklad". Ještě zdvih silnice před Jevanskými rybníky, opět Tomášova
neochvějná intenzita, opět rychlost přes 30km/h.Chvilku jízdy s Tomášem, čekajíc na Kolíka s Malinou a tady
přišlo, co jsem ani nečekal. Tomáš uznale pokynul nad silou Maliny a , že prý i ten druhý "Čahoun" krásně jede.
Pánové, tuhle pochvalu si fakt za dnešek zasloužíte, jsem rád, že jsem si to nemyslel jen já sám. Za Vyžlovkou
ještě trochu úprku po Černokostelecký,a na Mukařově T.V. odbočuje od nás k domovu. Jen se ztratil, Kolík
zřejmě v pomatenosti a pln halucinací jen zařval: "tak a teď už můžeme konečně jet !!" ..... Ne, byl to jen
klasickej Kolíkáčuv žertík, kterým vyjádřil své jistě obrovské nadšení, jak dokázali dnešní Koloděje Šlapky
odtrénovat ve společnosti Tomáše Vitáčka. Tady i díky samotnému Tomášovi, protože konečně po moc dlouhé
době mi připomněl, jakou že mívali Koloděje šťávu......
Moje čísla zní: 96km, 2:49:00 min, a Avg 34,1
Iceman, 2007-04-17 20:22:43
Neuvisel jsem sice už první brdek ale přesto velká spokojenost.I tak bych mohl popsat dnešní mé Koloděje.U
tesca se sjíždím s Kolíkáčem a Malinou.V Kolodějích je přítomen i Vyhup, šlapky tvoří přesně půlku dnešního
osazenstva.Hned od začátku se jedne pěkně zostra,tepy mám pořád nad 170.Přejíždíme hlavní od Říčan a
přichází magneťáček do Svojetic,který už neuvisím.Kluci pomalu ujíždějí nedá se s tím nic dělat,naštěstí alespoň
zahlédnu že nepokračují přímo na Ondřejov ale perou to směr Mnichovice.Vydávám se za nimi už svým tempem
a docela si užívám.Nahoře na Ondřejově pro mě přichází milé překvapení v podobě Standy /uvisel přeci jen
podstatně více/,domlouváme se na další trase,a už to frčíme přes Horní Střímelice,Jevanským údolím až do
Prahy.Standa je přeci jen lepší než já,víceméně se vezu v jeho háku,naštěstí je v pohodě,kecáme,příjemnej
parťák - díky Stando ! Celkem mi to dnes dalo 100 km,z toho 74 byly Koloděje, AVS 30,6 km/h.,avg tep 146 a 1
G abych nezapoměl .
Malina, 2007-04-17 21:42:01
To byla dnes škola cyklistiky! Na srazu u kostela 8 borců, mezi nimi 4Šlapky. Výjezd a směr tradiční jak už je
psáno níže...na rozdíl od Vyhupa s Kolíkáčem jsem připojení frajera s neskutečnýma nohama a celokarbonovým
Lookem nebral moc vážně, neb jsem nevěděl o jakou hvězdu se jedná . Po chvíli mi Vyhup říká: "Chtěl si tu mít
hvězdu UACu, tak ji tady máš!" A už samozřejmě vím o koho jde, Vitas! Na první ostřejším kopci, ztrácíme
prakticky celé osazenstvo, k tomu i Icemana, který ale lišácky zajel na 1G . Dále už jen Vitas, Vyhup, Kolíkáč a
Malina. Dnešní profil byl asi nejpilovatější z letošních Kolodějí, up-down, snad jen rovinka z Říčan do Prahy a
počáteční rozjíždění se dá počítat za roviny. A na konec zjišťujeme, že i zároveň tím nejrychlejším . Hlavní
momenty bych shrnul asi na 2. Tím 1. bylo rozhodně stoupání z Chocerad na Ostředek, snažil jsem se uviset
Vyhupa s Vitasem, ale páč jsem jel ten kopec naposledy před 2lety, tak jsem nějak nozvrhnul energii a
zapomněl, že ten kopec je trochu jiný než se zpočátku zdá, při druhém zvýšení za Vestcem jsme totál na šrot a
jedu sám přibližně už jen na "20", předtím s těma dvěma koníčky jsme to valili snad 30 Naštěstí Vitas něco v
průběhu stoupání zpravoval a Vyhup nahoře na mě a Kolíkáče čekal jak strážný anděl. Sešup do Sázavy si
užíváme plnými doušky. Pak směr Jevany a 2.dnešní zážitek, mírný kopec jetý 38km/h a více. Strašný
kule!Vždycky se těším jak pokecám se Šlapkama a pak jen funíme jak lokomotivy. Zde odpadám podruhý, hned
to pro jistotu zažírám, abych na Prahu neodpadl do příkopu. Loučíme se s Vitasem, hlavní předmětem dnešních
Kolodějí, bylo to super díky!A v Říčanech s Vyhupem, stejně je tenhle Říčanský hubeňour třída! Vyhupe beru tě
skoro jako vzor...No a kdo tu zůstal já a parťák Kolík Mastíme to na Uhříněves, jeho výchovné a pomocné
tatranky a pitivo, které si občas od něj vypůjčím, mu oplácím táhnutím až do Uhříněvsi. Kde přichází opravdu
jediný malinkatý černý bod dnešního (tréninku), defekt, vzadu prázdno, posílám Kolíkáče domu, já si s tím
chvíli hraju v Měcholupech a pak jedu domů plný emocí a zážitků, opět na silných kramflecích Chlapi díky!
105km, avs 32,5
Malina, 2007-04-24 23:40:52
Dnešní Koloděje netradičně. Místo kopců typu Ondřejov, Sázava, Ostředek, Střímělnice se dnes jelo na směr
Nymburk a poté se to až stočilo na Posázavské houpání. U kostela celkem balíček(12), víceméně známe

Kolodějské tváře. Z toho Vyhup, Kolíkáč, Iceman, Bigmig, Malina za VŠ, což je super účast. Jelo se celkem
rozumné tempo doma mi to dalo 31,9km/h, za kopcema se čekalo tak, že dnes žádní odpadlíci, hezky pěkně do
dvojic a hurá po rovinách na 40km/h a více Počasí super, například Jevanské údolí směrem dolů nemělo chybu.
A vybraná čtveřice ve složení Bigmig, Kolíkáč, Iceman a Malina si dala ještě zmiňovanou tiskovku v Sibřině u
hřiště. Otázky od novinářů a fanoušků záludné, leč s pivem lehce odpověditelné . Jinak za sebe můžu říct, že co
jezdím Koloděje, tak se cítím na kole báječně. Dnes jsem velkou placku sundal jen jednou a to ve zrádném kopci
na Bulánku. Neznalost terénu, kopec čímdál horší, tepovka nahoru...185 a dost hezky 39 zubů, žádný maso,
takhle o svátek! V tu chvíli mě Vyhup s Matulou předjíždí jak malinu. Moje čísla: 117km, 31,9km/h. Už se těším
na čtvrtek
Kolíkáč, 2007-04-25 09:43:31
Nemelo by zustat v zapomneni, ze vcera pribyla dalsi Slapka, ktera dojela do cile uternich Kolodeji. Je to
Iceman, ktery ackoliv 2x odpojen v kopcich bojoval az do konce a nakonec se stastne pricucnul zpatky do baliku
a pred Prahou si mohl vychutnavat spolecnou jizdu. Psat o forme Vyhupa a Maliny je asi zbytecne, jejich asi 15ti minutova spice, kdyz jsme to palili kolem 50km/hod., a oni si u toho jeste vypraveli, me privadela k zoufalstvi
A v kopcich se k nim pridal i naslapnuty Bigmig, ackoliv jedouci na sve "stare hajtre", visel jak spravna kukacka
Kolíkáč, 2007-04-26 22:12:20
Dnesni Kolodeje se nesly v komornejsim havu, na startu Roman Chladek (CKKV), Standa a 3 Slapky-Iceman,
Kolikac a Malina. Tempa se ujala dvojice Malina-Roman a vlastne ze spice neslezla a my 3 kukacky se vezly, no
spise funely v haku Vybrali jsme hned zpocatku prijemne brdky s protivetrem jako napr. Hradesin a pak krasne
lesni stoupani od Doubravcic do Kostelce, pak jsme vlitli na hlavni silnici a frceli do Oleska, kde ostra prava a
zase pres mirne houpaky, kde jsme nekde vytrousili Standu, jsme navstivili Vlkancice, samozrejme duo MalinaRoman letelo jako o zavod do Vlkancickeho brdku, nastesti pred rekou Sazavou pockali a tak jsme spolecne
mohli vychutnat kostky ve Skalici a proletet se udolim do Jevan malem zase 40km/hod., kluci jezdili dlouhe
spice, zato ja s Icemanem jsem pomalu dokukavali Ale nastesti jsou to kamaradi a pockali a pred Ricany jsme
nabrali vitr do zad a plachtili jsme do Prahy. Dokonce jsem vlezl i na spici a pripadal jsem si chvili jako
zavodnik, kdyz jsem jel pres 50km/hod., ale hned po chvili mi sklapla celist, kdyz nastoupil na spici Malina a
pred Uhrinevsi jsme nesli pod 60km/hod. Tiskovka probehla v Hostivari, kde na kazdem z nas bylo videt, jak
jsme si to hezky zase uzili. A pozor... Iceman se dostava do zavodni formy, o Malinovi skoda mluvit raketak
jeden najeto 100 prumerem 32
Malina, 2007-04-27 11:42:31
Včerejší Koloděje suprové, sice jen 5 účastníků zájezdu ale na tempu a soli na řemíncích helmy to neubralo.
Člověk si ty Koloděje musí užívat i když fouká nepříjemný protivítr, neboť vedle vás jede doprovodná motorka
značky CKKV, typ R.Chládek, rok výroby 1950. Romča jezdí výborně, jeho léta na jeho fyz. kondici a síle
nejsou vůbec vidět. V lesním kopci do Kostelce jsem myslel, že přerval řetěz. Jinak trasa výborná, Vlkančické
údolí je nádherné, jen by to chtělo se chvíli kouknout okolo sebe, než na silnici. To by ta cyklistika byla ještě
krásnější! Roman mi povídal své zážitky ze závod Praha-Doksy, už se nemůžu dočkat:) Kolíkáč s Icem nás vždy
docvakli a společně jsme pokračovali pořád skvělým tréninkovým tempíčkem. Úsek Mukařov-Uhříněves byla
jen trochu rychlejší třešničkou na dortu. Ty novináři nás nenechají na pokoji, tiskovka v Hostivaři byla fajn, ani
se mi nechtělo domů. 96km, avs 31,7, avtep 138
Iceman, 2007-04-27 17:29:16
Včerejší Koloděje zas stály za to.Ostatně kdy ne, že ? Ve 4 hodiny se s Čahounem sjíždím na Skalce a přímo
proti silnému větru míříme do Koloděj.Jsme zde první,na čas doráží i mladá puška Malina.Když už začínáme
dnešní Koloděje považovat za ryze šlapkovskou záležitost doráží Standa a Romča z CKKV.Vítr,který fouká
přímo proti,nepolevuje,spíše v poryvech zesiluje.Utěšujeme se alespoň vidinou snadného návratu a vyrážíme.Na
špici se usazuje mladá puška s Romčou,druhou dvojici tvořím já s Čahounem.Kluci se na špici rozhodně nešetří,i
přes protivítr jedem pořád hodně přes 30 .Asi tak po 20 minutách poprvé a také naposledy se ocitám na
špici.Rychlost okamžitě padá a tak,jakmile si elitní dvojice odfrkne,cpe se dopředu.I v háku toho mám plné
zuby.Tepovka mi málokdy padá pod 170.Sem tam,ale pravidelně před každým hupem, mi naskakuje díra,ale
zatím,byť s věškerým vypětím se ji daří zacelit.Cca po hodině se dostáváme pod tříkilometrový magneťáček.Ani
se nepokouším bojovat a všichni mi okamžitě mizí pro mě úděsnou rychlostí.Spoléhám na to,že je nás dnes málo
a kluci budou čekat a tak se taky i děje.Dík moc.Z kapsy vytahuji gel a modlím se, aby co nejdřív prokázal svou
sílu.Pokračujeme směr jevanské údolí přes Vlkančice.Je to tady dost nepříjemnej profil,něco jako ten kousek k
Tesáku v Mamutovi,samej brdek.No možná trochu přehánim .Elitní dvojka to pořád rve,někde v těch místech
ztrácíme Standu.I já posléze chytám díru,Čahoun však zůstáva se mnou a když špice zvolní,docvakáváme
je.Malinko jsem si v těchto místech orazil,přesto jsem nesmírně šťasten ,že cestu zpět absolvujeme jevanským
údolím,nejsnažší možnou cestou.Čahoun je pln dobré nálady,neustále vypráví nějaké nesmyslné historky,a tu,o

40cítce do Jevan,bere bohužel elitní dvojice vážně .Pro mě začíná peklo na zemi.Čahoun si jen jednou zkouší
špici.Docela ho zlomila,řekl bych.Odpadá,nebo se alespoň tak tváří ,mě tak v každém případě dovoluje zvolnit a
neumřít.Nejlepší přichází nakonec.Zní to ,jak z nějakého filmu,že ? S větrem v zádech, po hlavní,od Kutné Hory
to jede samo.Proto moc nechápu Romču,který vyhání tempo do astronomických výšin,ta 50 fakt bolela.Těsně
před Uhříněvsí mu to zřejmě nestačí,já odcházím definitivně do kopru,svěšuji nohy a v pohodě dojíždím do
Uhříněvsi,kde na mě čeká Čahoun.Zjevně je otřesen, sděluje mi,že ve finále jeli 63 ! Nás však jěště čeká
tiskovka,odlovujeme tudíž mladou pušku a v objetí novinářů všichni zevrubně probíráme dněšní trénink .Asi
nejdůležitější závěr z dnešních Koloděj je úkol pro mladou pušku - totiž vyhrát Doksy.Věřte mi,že na to má.
Special thanks : Romča,Standa,mladá puška,Čahoun, údaje z trati : celkem 105 km,z toho čisté Koloděje : 85 km
avs 32,3 avg tep 156, napsal : kukačka Iceman
Jura, 2007-04-27 18:35:37
Chlapci, chlapci ... zrovna vcera si mi posteskl Kolíkáč, jaký že amatérský klub Šlapky kdysi byly ... Nedalo mi
to, a tak jsem přepracoval Icemanův report, jak by asi vypadal tak někdy v roce 2003 ... Včerejší Koloděje zas
stály za to. Ostatně kdy ne, že ? Ve 4 hodiny se s Čahounem sjíždím na Skalce a přímo proti silnému větru
....Kluci se na špici rozhodně nešetří,i přes protivítr jedem pořád hodně přes 20 ... Asi tak po 20 minutách poprvé
a také naposledy se ocitám na špici. Rychlost okamžitě padá ... I v háku toho mám plné zuby. Tepovka mi
málokdy padá pod 170 ... Z kapsy vytahuji gel a modlím se, aby co nejdřív prokázal svou sílu .... Pro mě začíná
peklo na zemi ... Nejlepší přichází nakonec ... S větrem v zádech, po hlavní, od Kutné Hory to jede samo. Proto
moc nechápu Romču, který vyhání tempo do astronomických výšin, ta 30 fakt bolela ... svěšuji nohy a v pohodě
dojíždím do Uhříněvsi, kde na mě čeká Čahoun. Zjevně je otřesen, sděluje mi,že ve finále jeli 33 ! Special thanks
: Romča,Standa,mladá puška,Čahoun údaje z trati : celkem 65 km, z toho čisté Koloděje : 58 km avs 23,3 avg
tep 156, napsal : kukačka Iceman ... tak takhle nějak by asi vypadal report před 4 lety
Mirek, 2007-04-27 19:03:10
naprostý souhlas se Sousedem. Zákaz psaní kolodějských průměrů !!! Už mám krční svaly celé namožené od
toho, jak vždycky při čtení kolodějských reportů kroutím nevěřícně hlavou nad průměrama. Dosud jsem se
utěšoval tím, že je to hlavně zásluha Vyhupa, Vitase, Janouška a dalších cyklistických es, ale jak je vidět, ikdyž
si pánové vyrazí sami, tak to vypadá stejně. PS. report, co napsal Jura platí na moje tréninky i teď, snad pouze s
trochu nižší tepovkou
Vyhup, 2007-05-10 20:21:44
Krásně jsme se dnes od Koloděj provětrali. A to doslova. Praporu Kolodějské tradice se chopili v současné době
nejvěrnější. Malina a já, plus z počátku nadějně a překvapivě i dorazivší David Klíma. Leč, po 15 km se
odporoučel, údajně kvůli technické závadě, povoleném šroubku. Další fáze a vlastně ta delší tak zůstala jen na
nás dvou. Pochopitelně jsme trasu narýsovali směrem, kterým proudil nesmírně ostrý západní vítr. S tím, že se
budeme ve vracecí fázi motat co nejvíce silnicemi v lesích a údolích, což se myslím i podařilo. Brousili jsme
pěkně cesty, kterými obvykle ani s Kolodějskými tak často nejezdíme. Kopeček sřídal kopeček, pěkně nahoru a
dolů, takto vlastně až k Říčanům. Malina si hezky užil špice dle svých momentálních sil (raději jsem se ani
neptal kolik jich vlastně ještě v rezervě má...) , já se snažil nohy co nejvíce protáčet, nezatáhnout se. Přeci jen v
trenincích jsem značně povolil. Uteklo to velmi rychle, stačili jsme i chvílemi něco prohovořit, díky častým
úsekům, kde auta opravdu moc nejezdí. Hezký a příjemný trenink, Malino díky. A sorry za nižší průměr...
Malina, 2007-05-10 21:04:18
Nene Vyhupe, trénink takový jaký má 2dny před závody být. Nic masitého ale zároveň jsme se příjemně
zapotili. Trasa na Koloděje celkem netradiční. Tedy kopce tradiční byli Silniční cyklistika neznamená v
kolodějském slova smyslu, jen ježdění mezi auty a po hlavní silnici. Dnes jsem si chvílemi připadal jako
rychlejší myslivec na kole . Byla to paráda, nahoru a dolů, žádná nudička. Jízda mezi šiškami a mokrým jehličím
má taky něco do sebe Vyhup mě zavedl na místa o kterých jsem pranic nevěděl a že jich je. A Klokočná na závěr
to byla báseň, teda ne že bych ho jel úplně na pohodu ale ten výhled a prostředí. Člověk ani neví, že je 10km od
Prahy. Vyhupe hlavně já díky! 98km; 3h:03min; avs 32,3km/h; avtep 139
Malina, 2007-05-16 09:33:56
Úterní Koloděje-absence Vyhupa znamenala změnu trasy. Strašín-Tehov-Mnichovice-Mirošovice-PyšelyBabice-Ládví-Želivec-Čestlice-Pitkovice-pha... Na startu celkem 7 tváří, jelo se svižně i když po náročném
víkendu to nebylo to na co jsme zvyklí. Pár magneťáčků a kopečků ovšem naše nožky provětralo. Ovšem
černým bodem tréninku byla mokrá vozovka v Mnichovicích. 3km této silnice a byli jsme všichni jak jetel.
Honza Janura s Tomášem Kotýnkem (Vokolek Import) udávali tempo a směr trasy. Já občas přidal nějakou
intenzitu a Kolíkáč nějaký fórek Romča Chládek z CKKV měl prý krizi a bolesti v nohách ale statečně drtil

svých 53z. i v kopci. Jel s náma i Petr Líbal, že by další obět ve spárech Kolodějských úterků??? 80km,
2h:37min, 30,6km/h, avtep 123
Kolíkáč, 2007-05-16 10:19:17
Úterní Koloděje navzdory mokré předpovědi počasí nakonec dopadly přijatelně, s Malinou jsem se zcukl na
Skalce a mířili jsme ke kostelu. Moc lidí jsem neočekával, nad námi zlověstný černý mrak, ale u zastávky už
netrpělivě podupával Roman Chládek a Honza Janura. Těsně před půl přilítnul říčanský démon Franta a
překvapivě i Petr Líbal z HH Smíchov. Ještě prý máme chvíli počkat, v cykloservisu ještě někdo ladí výplet, a z
toho někdo se vyklubal borec od Vokolka - Kotty alias Tomáš Kotýnek. Vyrážíme směr Tehov, Mnichovice, kde
bohužel je silnice značně pokropená od nějaké přeháňky, voda krásně nahazuje, zpomalujeme a jedeme se
značnými rozestupy, abychom nevypadali jako Jestřáb na Malevilu Franta to psychicky nevydrží a odpojuje se a
my už si po chvíli dáváme do těla na krásně suchých serpentinách v Mirošovicích, mezi tím jak lapám dech, tak
se vyptávám Petra Líbala na podrobnosti, jak se v tom UACu udržet v nějaké skupince a odpovědí je mi kref
kref kref , ale já ji jedu teď, oproti němu který jen volně točí nohama ...Krásně rychlým sjezdem to pálíme do
Pyšel a najíždíme na starou Benešovskou, moc to tady neznám, a tak je mi každá rada od Honzy Janury dobrá,
prý nás čeká pár hezkých hupů, v naší šestici zaostávám s Romanem za nabušenou čtyřkou, která v každým
vyhupu závodí, nechápu hlavně Malinu, který si v neděli vyhrál DA-BU a dnes zase jede jak protrženej. Nahoře
se čeká a tak do Prahy už zase jedeme v úhledném balíku, nový koberec před Herinkem probudí v Honzovi
Janurovi spurterské vlohy a tak rychlost se šplhá přes 60km/hod., krásny zážitek. Před Prahou se loučíme se
slibem, tak zase příště u kostela....
Iceman, 2007-05-17 20:19:02
Dnešní Koloděje byly 4-kusové,Honza Janura,Roman Chládek,Petr Líbal a já.Jelo se zadem na
Vlkančice,následovali Kostelní Střímelice,Ondřejov,Mnichovice,Říčany.Samozřejmě že jsem byl nejslabší
kus,ale snažil jsem se i střídat,nicméně ostatní přizpůsobovali tempo dle mě takže mě utrhli jen jednou k
Omdřejovu ,kde počkali.Díky.
Kolíkáč, 2007-05-23 08:33:02
Na vcerejsi Kolodeje nebudu vzpominat zrovna v nejlepsim, i pres hrozivy radar jsem nakonec dorazil v mirnem
destiku ke kostelu, kde jiz netrplelive zdimal mokre ponozky Roman Chladek (CKKV). Nikdo jiny uz neprijel a
tak jsme se vyhoupli do sedel, ja se zahakl a uz jsme si to mirili, stale za majoveho deste, na Hradesin,
Doubravcice, pred Vratkovem uz nas uvitala sucha silnice, u Ceskeho Brdou najizdime na Kolinskou a po chvili
odbocujeme do nehezkeho, tahleho a snad nekonecneho stoupani na Krupou. Fouka proti a tak plne vyuzivam
zavetri za Romanem, ktery jede a jeste slastne komentuje jak ten kopec krasne taha az nohy Pred Kostelcem jeste
na Svatbin a jsme na hlavni smer Ricany a tak to otacime smer Praha. Jedeme zase hezky za sebou, kdyz za
Mukarovem nas predjizdi kamion, ktery se zacne nejak moc brzy vracet doprava a vytlacuje nas na krajnici,
Romanovi nezbyva nic jineho nez opustit asfalt, ale bohuzel krajnice je plna bahna, kde se mu zapichuje predni
kolo a jde primo prede mnou na zem. Najizdim do jeho kola a taky si me pritahuje maticka zeme. Nastesti to
odnesli jen odreniny na loktech a kolenou, odreny dual, utrzeny computer, zlomene bryle ... Po chvili sbirani se
znovu nasedame na kola a nakonec stastne pristavame u svych domovu. Tak jsem poprve poznal co to je, kdyz si
Vas pritahne k sobe asfalt a musim rici, ze to neni nic moc prijemneho a to jsme jeste dobre dopadli ...
Malina, 2007-06-05 22:47:01
Tááák. Po čtvrtečních Doksech se nám poštěstilo, že dnešní Koloděje se ztrhli v doslova závody . Po srazu s
Čahounem a trochu živelném vyprávění po cestě se vynořujeme u kostela, kde už netrpělivě čeká Romča, Honza
Janura a Svoboďák. Paráda, už to zaručuje svižné tempo a Kolodějské tempo. Ovšem bezplatná prezentace
nekončí Franta, Standa, chlápek s modrými Sidama...David Klíma, Tomáš Kotýnek, Libor Janoušek, srdce už mi
tepe jak ve stoupání na Romanov, k tomu Hoblíček alias Vyhup. 1,2,3 hurá, trápení může začit...Směr Ondřejov
je už zaběhlý, nedokáže vyvést z míry i přes zvlněný terén. David Klíma ovšem na Ondřejov nastupuje...ee teda
na začátek pěkný kule, zbytek dojíždí nahoru a pereme to po kostkách dolů na Chocerady, Romča ve sjezdu
ztrácí bidon jako na Romanově. Nerad to dělám ale musím se mu smát, to byste ho museli znát . Chocerady a
hurá na Komorní Hrádek, jedu nahoru vedle Tomáše Kotýnka a v jedné serpentýně, zhlížím dolů na spodní
silnici, opět David jako by nás chtěl jet ukrást. Tudíž letíme nahoru zas jak indiáni. Nahoře mě ještě s větrem o
závod dojíždí Libor s Hoblíkem. Pokračujeme přes vesničky na Kozmice, kdy nic tu nic Čahoun a další nikde
nejsou, nechci si Vokolkáče nechat ujet, a pokračujeme ve zběsilém tempu. Přichází nadvláda Vyhupa, který
zřejmě trať výborně zná a doslova nás trápí, jeho špici až ke hlavní na Kozmice jsem moc nerozuměl ale
pokračoval jsem s poslintaným bidonem dále. Nahoru do Kozmic je to jak z hororu. Pěkně střídáme já, David,
Libor, Vyhup, sklon kopce se mírně zvedá a zvedá se taky otáčky u motorů Davida a Vyhupa. Jedou jak blázni
dojíždím kopec s Liborem 50metrů za nimi. Jsem tak orvaný, že mi sedláci skoro hází 50tníky.Sjezd zpět na
Chocerady ve kterém se k nám přidávají Petr Svoboda a Roman Chládek a ještě nějaký pocestný, který jede

ovšem dobře a právem si zaslouží jet s námi , si užíváme valíme to dolů 70kou, Mavici okolních kol kolem mě
na menší dírách v silnice jen rachtají. Ostrá pravá, směr Samechov, prý je to výživa a Vyhup se mi vysmívá, že
poznám další kout z Posázavska . No kout je to nádherný, stojky jak blázen, pěkná divočina, sjezd mezi šterkem
na 2metrech široké silnici je pro mě taky něco nového. Tempo se už celkem zmírňuje, vyhození z kopýtka
nastává jen opět ve stoupáku přes Kostelní Střímělnice na Ondřejov, Libor s Davidem a Vyhupem mi odjíždí já
se chvíli rvu s Kottym, který to po chvíli zdává. Dnešním vrchařskou anabázi máme za sebou. Po rozpadu velké
části skupiny na křižovatce za Ondřejovem si to kroutíme v 5.tičleném vláčku už jen na rovinatém terénu přes
Mukařov na Říčany. Rychlost někde kolem 50km/h, jsem už dost okoralý. Ale hlavní na Říčany se jede na plný
kule. Vyhup odlétá dom, Kotty s Klímou také. Já ještě závodím s humoristou Romanem Chládkem až do
Uhříněvsi, kterou jsme prolétli snad 55kou. Roman je hold časovkář a nechtěl jsme ho zdržovat Na kruháku
děkuji i jemu a osamocen mastím dom, kde těžce slezám z kola. Pak už jen nejbližší cestou k ledničce
Nepodstatná ale pro mne úsměvná čísla: 113km; 3h:34min; avs 31,7km/h; avtep 134tep/min
Kolíkáč, 2007-06-06 11:47:03
Malina: Neni proc se omlouvat, jezdim prd, tak tam nemam co delat Iceman: Dnes se jeste nic nejelo ale vcera se
konecne jeli Kolodeje, tak jak je zname z predchozich let, 14 kusu, nabusena ucast, jak psal jiz Malina. Ja dodam
jen par svych postrehu, tahnuti baliku na me vyslo v mirnem stoupani od Mukarova na Svojetice, spolecne s
Vyhupem na cele, pekne vybarveni v tymovych dresech, jsme si to hasili tak, ze Vyhup se v pulce pta, jestli
nejedeme az moc velkou kasi , ja jen zasipu: "ani ne ..." na tepaku 180, rychlost pres 30km/hod. po chvili radeji
zalezame do zavetri, kecam s Honzou Janurou, na kterem je videt radost, jak se to dnes seslo a jen tipuje, ve
kterem brdku nas orvou ... sesup dolu a ostra leva na Ondrejov, cekam uz tady, ze neuvisim, ale silou vule visim
za Honzou a nakonec stastne se nahore pricucavame, sjezd do Chocerad, cekame na Romana, kteremu vypadl
bidon, a uz se stoupa na Komorní Hradek, Franta me taha za sedlovku, a nadava jako spacek, proc tady jezdi,
Malina zase mizi vepredu s Kottym a za nim David Klima jako raketa, peru to, co to da, stale v kontaktu za
Romanem a Honzou, ztracime Frantu a jeste jednoho borce, pomalu taky svesuji nohy a zbytecne mi naskakuje
dira, dyt jsme uz skoro nahore, tak to jeste zkusim, mam je na dohled, sjezd pod dalnici, uz se zase tesim do
zavetri baliku, ktery snad zvolni a pocka na odpadliky, ale kde nic tu nic, jedu jako magor, tocim a tocim, na
dostrel furt Honza a pred nim kousek Roman, musim, musim, Vranovská Lhota a blizim se k hlavni silnici na
Ostredek, tak tam snad budou curat , ale kdepak, casovka pokracuje, profil se furt nehezky vlni, Honzu stale
vidim, je tu Ostredek, Honza jede dolu do Chocerad, tam snad nejeli, tipuji, ze dali Sazavu, ale uz ztracim
veskere nadeje na sjeti, a tak volam Icemu, rikal, ze nam mozna vyrazi naproti, ale pry uz to nestiha a tak si to
placam domu, doslo mi piti, tratovku jsem si pro jistotu nebral, nohy rozbolely, mam 100km za sebou a
pripadam si jak po 200 to ten Ramp zase dopadne ... ale stejne diky, i za ten zacatek to dnes stalo za to, najeto
130 prumerem 30
Vyhup, 2007-06-06 13:37:20
Dva mesice jsem doufal, a... konecne se splnilo me zbozne prani, aby Kolodeje svedomite dostaly sve patricne
historii, opredene stavnatymi treninky. Pral jsem to i Malinovi, kteremu zjevne predevsim takto kvalitni sestava
napomuze v dalsim raketovem rustu. Vokolci prijeli bez okolku, Libor Janousek se na mne netradicne usmival,
pry ho tady konecne mam. Petr Svoboda, take prijel porovnat sily na blizici se Da-Ba zavod.
Vyhup, 2007-06-06 13:46:56
.... snad jsem Petra moc nezklamal. Kopce a stoupaky se jeli suprove intenzivne a nasledne sjezdy a roviny s
rozumem, na vyklusani nohou. David Klima neustale nastupy, profesorska jizda Liborova, Kotty si zablbnul,
Malina nikomu nic nedaroval, ...kez by nasledujici uterky byly vsechny takove. Jen skoda poztracenych koralku
v podobe Cahouna, H.Janury apod. Jo, i takhle Kolodeje vzdy pred lety tradicne probihaly,...se ztratami ;-)
Malina, 2007-06-12 23:27:14
K dnešnímu zrakvení v Posázaví bych přidal přívlastek dechberoucí. Trasa úplně "obyčejná" Sibřina, Hradešín,
Vyžlovka, Jevany, no a tady to začíná mastíme to v klidu dolů kolem Jevanských rybníčků. Kde Vyhup s
Davidem Klímou, dokazují že i jízdy z kopce mohou nemístně bolet. Honíme se jak psíci v Somálské vesnici.
Pak hoši z Vokolek Import velí směrem Kostelní Střímělnice, no to bude zase něco...Už jen nájezd k vesnici s
mírným stoupání byl těžce masitý. Ve vesnici se plánuje cesta vzhůru na Ondřejov...Jen slyším LEVÁ!!! Jaká
levá říkám si??? Jedeme po 2metry široké silnici, mezi baráky. V tu chvíli jsem rád, že nemám měřič aktuálního
stoupání. David nám vytvořil neuvěřitelnou stojku . Chci se tomu zasmát, ale nejde to. Koušu se do horního rtu a
rvu to za ostatními. Jedu "těžkou závodní" 192tepů ale snad to vydržím. Říkám si, že při týhle stěně to nemůže
být dlouhé. No neskutečný, Petr Svoboda, Libor, David, Tomáš Kotýnek, Vyhup, a ještě nová tvář Aleš. Všichni
to bušíme po schodech do nebe. Dlouhé to bylo ažaž, nohy mám jak z kamene. Honza Janura to s Čahounem
radši vynechávají a nadjíždí si nás do Stř. Skalice. My přes Ondřejov. Sešup dolů, pak směr Kostelec, kde mi
skupina ujíždí. Věším se za Honzu, a poté i za Libora, v Konojedech ještě nabíráme odpadlého Vyhupa a

neskutečnými kulemi dojíždíme Klímoše s Kotym. Já při střídání ze špice mám problémy se vůbec zaháknout za
zadní kolo toho posledního před sebou. U Kostelce Vokolci odjíždí. Když jsem o nich poprvé slyšel, říkal jsem
si: To bude v pohodě, kopce intenzita, jinak pohoda. Nyní si říkám už něco jiného. Ale je to strašně zábavný a ty
úterky mají neskutečnou šťávu. Petr Svoboda po celou dobu sršil humorem, hlášky typu-místo nohy špagety, mě
dostávali do kolen . Tiskovka v Sibřině byla skvělá, a pak už jen s Čahounem a Alou směr Praha. Trocha
nicneříkajících čísel: 103km; 3h:15min; AVS 31,9km/h; AVTep 135t/min
Vyhup, 2007-06-13 09:41:55
Vcera v Kolodejich jsem si prozil i ja regulerni utrpeni. Pritom cely zacatek probihal presne tak, jak mi sedi,
postupne nabirani tempa. Ale ta zrada a sadismus ve Strimelicich me vykolejila. Do vesnice taham spici do
kopce docela na doraz, v domeni, ze na navsi se to prehoupne na rovinu do Skalice,jak jsem zaslechl. Odbocka
do leva zkratkou mezi domky me tezce prekvapila. Tuhle fest naklonenou propojku jsem znal. Ale vice vpravo,
okolo kostela.
Vyhup, 2007-06-13 09:51:15
...tahle varianta vice doleva me primo sokovala. A to jsem zil v blahovem domeni, jak vsechny zasadni kopce ve
svem okoli duverne znam. Svacina tesne pred treninkem se ne a ne poctive drzet v zaludku, musel jsem ubrat a
divat se na ostatni zezadu, jak se statecne rvou, a postupne ujizdi. Od te chvile mi vsechno dalsi zrychleni
nesedelo, a spise jsem trpel. Ale zajimave to opravdu bylo.
Kolíkáč, 2007-06-20 23:19:21
Pravidelny uterni vyklus z Kolodej mel zase prichut te prave cyklistiky, letni pocasi, spravna sestava, krasna
krajina a kolegialni cekani na pomalejsi ... Ricansky Franta naplanoval trasu a uz pekne ve dvojickach si to
hasime smer Strasin, je tu Malina, Vyhup, Roman Chladek, Petr Svoboda, Honza Janura, Ala, David Klima ...
kecame o Rampusakovi a cesta prijemne ubiha, prvni proverkou je brdek na Cerne Voderady, nejdrive sesup ze
Zvanovic a pak jemny magnetacek, ktery se ale diky Malinovi stava peklem, jedeme snad furt pres 35km/hod.,
na coz uz moje zbedovane nohy z Rampa jaksi nemaji, a tak nasleduje osamocena stihaci jizda az do Jevanskeho
udoli, kde Vyhup kotvi skupinu, kdyz mu nekdo zahlasi: Mas tam vzadu lidi " diky ! A uz se to zase toci,
svistime to smerem na Skalici, nechapu co zase delam na spici a to jeste ve dvojici se silencem Malinou, ktery ne
a ne odstridat ... nakonec ho prosim na kolenou pojd uz dozadu ... kostky pres namesti ve Skalici a po chvili jsme
u reky Sazavy a mastime to dal na mesto Sazava. Je tu zase rovina, tak spokojene relaxuji v zavetri, jeste jeden
vyhup okolo klastera, okolo vily Voskovce se vydavame smer Talmberk, ke kteremu vede prijemne chladne
udoli s mirnym stoupanim, jenom kdyby na spici nekraloval Vyhup a jeho vrazedne tempo, ktere odpojuje
nejdrive Frantu a po par metrech ztracim moral i ja a nechavame vzorne srovnanou lajnu odjet. Sineme si to ve
dvojici, kecame a prejeme si, aby v Uzicich u kostelika na nas pockali, ale kde nic tu nic, az na planine u hlavni
silnice orange postavicka na zlutem Authorovi, ktera nas odtahne az do lesa za Benatky, kde si Kolodejsti draci
odskocili do lesa. Diky Vyhupe, zase si to muzeme palit pekne pospolu, ale pohoda netrva dlouho a brdek v
Nucicich nas zase trha a sjizdime se az za Kostelcem, zase chvili odpocinku, ale za Vyzlovkou uz odpadam
navzdy, rovinu palit 50km/hod. na to fakt uz dnes nemam. Nastesti pred Ricany ceka vysmaty Malina a dovazi
me na Sibrinu, kde uz spokojene sosa lahodny mok Ala, a my na nic necekame a taky vychutnavame chmelovy
zazrak a hodnotime dnesni nadherny vyklus po Rampovi Nakonec natoceno 130 prumerem 32.
Iceman, 2007-06-21 21:13:31
I přes výstrahy z radaru ČHMU jsem dnes vyrazil do Koloděj.Neb mi cestou vanul vítr do zad,přijel jsem ke
kostelu už ve čtvrt.Obloha již hrozila průtrží mračen,byl jsem zvědav,zda se vůbec někdo ukáže.Nakonec dorazil
Honza Janura,Petr Líbal a Vyhup.Ten okamžitě nasadil neuvěřitelné tempo,které jsme my ostatní jen těžko
akceptovali a tak urazili asi 10 km,když v tom se obloha doslova roztrhla a na zem se valila povodeň.Rychle
jsme se rozloučili s Vyhupem,ten zamiřil do Říčan,my ostatní jsme se schovali pod první přístřešek a snad půl
hodiny pozorovali padající provazy vody.Tím také Koloděje skončili.
Kolíkáč, 2007-07-12 21:17:27
Tak po odmlce mi dnes klaply konecne Kolodeje. Mel jsem trochu obavy, jestli vubec nekdo prijede, ale kdyz se
blizim k zastavce, tak uz na me z dalky haleka Petr Svoboda, po chvili dorazi Franta z Rican a od Prahy se pririti
jeste promoceny HonzaA, ktery pry chytil sprchu na Jizu Pak se jiz nemusim o nic starat, zavesuji se na konec
hada, jehoz hlavu tvori Petr, ktery po celou dobu vyjizdky ze spice ani nesleze. A stoji to za to ... valime to pres
Kvetnici do Uval, kde najizdime na "kolinskou" a palime to furt pres 40. V magnetaccich u Ceskeho Brdou
ztracime HonzuA, ktery prijel na zimakovi s blatnikama ... po chvili odbocujeme na Lipany, kde je curaci
zastavka a kde ma jeste HonzaA sanci nas dojet, coz se taky stane. Pres Lipany jedeme na Kurim, kde si davame
historickou prohlidku po mistnim namesti, pamatky jsou to krasne, jen kdyby nebyly na zemi ty sileny koccici
hlavy se snad 2 cm mezerama ... no Kral a Prasily jsou na obzoru, tak se musi potrenovat uplne vsechno . To uz

jsme nekde nadobro ztratili HonzuA a kochame se serpentinami na Bulanku, Franta taky odpada, vcera si pry
lupnul 160 a tak nebude blaznit, ja visim a visim za Petrem, ale kdyz se zvedne ze sedla, tak uz nemam narok
...nahore na sebe cekame a smazime to dal smer Nucice, kde odbocujeme na Konojedy, tady je taky pekny
magnetacek, sice ho uvisim za Petrem, ale nasledujici mirne naklonenou rovinu, kde to surove rozjizdi zase
malem ke 40km/hod. uz sklesle odpadam ... pak uz klasikou pres Kostelec a Vyzlovku do Rican, par spurtu na
ceduli a odpojuje se Franta, ja pak ve stalem haku za Petrem uz to doficime do Hostivare, kde se jen potutelne
usmiva pri pohledu na computer, kde se na nas smeje 70km za 2 hodiny. Pak se uz nastesti odpojuji a konecne se
muzu vyklusat domu, kde zlikviduji veskere rodinne energeticke zasoby. Jo, zase to stalo za to
Kolíkáč, 2007-07-31 22:03:51
Po Beskydu jsem dal oraz a az utery me probudilo, ze bych taky mohl protocit nozky a dorazit do Kolodej. Pred
tim jsem se jeste svezl v haku za Miki, takze u kostela se na me smalo uz prijemnych 60km. Mel jsem trochu
obavy kdo dorazi, prece jenom jsou dovolene, ale uz tu nervozne popojizdel Roman Chladek z CKKV, za chvili
prilitl Vokolek Libor Janousek, Franta z Rican a necekane i Pavel Cadil na novem specialu. No a kdyz jsme za
Sibrinou nabalili dalsiho Vokolka Davida Klimu bylo jasne, ze to zase bude maso. Jedeme klasickou trasou na
Mukarov a pres Stihlice na Vyzlovku, kde uz s nami neni Pavel. Fanda jak sliboval v cervnu, ze me do 3 tydnu
zadupe do zeme, tak nekecal, jezdi mu to naramne a tak kdyz si David dava intervalek na Konojedy, tak za nim
spolehlive visi, narozdil ode me, nastesti se zvolnuje a tak krasny sjezd do Skalice uz si vychutnavam v zavetri.
Jedeme na Sazavu a odtud prichazi kaskadovite stoupani pres Dojetrice na Ostredek. Roman dnes nema svuj den
a tak zustava trochu pozadu, Vokolci uz jsou v cudu a prede mnou na dostrel Fanda, tak panacku jdu na Tebe .
Za Dojetricemi jsem ho dojel a jdu pred nej, Fanda se ale vesi na moji zadni gumu a jedeme jako blazni (aspon
nam to tak pripada), nadherny souboj, nohy uz pekelne boli, ale musim, jdu ze sedla, ale kopec je jeste prilis
dlouhy, zase si sedam a do nastupu jde Franta, bidak jeden, uz jsme myslel, ze moc sil nema, ale nakonec jsem ja
ten, ktery bezmocne svesuje nohy ... nahore se sjizdime i s Romanem a palime to na Ostredek, kde uz nas ceka
David a Libor. Prohlizime krasnou krajinu a vyhled na Ondrejov, do ktereho mirime. Ale jeste nas ceka sesup k
vode do Chocerad a pak dalsi dnesni vyziva nahoru. Fandy se ptam, jestli uz to nedame jen na pohodu a nebo
jestli zase budeme zavodit a odpoved je jasna: "S tebou budu vzdy zavodit !" a hned zpocatku kopce odskakuje,
ale v pulce ho s Romanem sjizdime, nabalili se na nas i dva MTBaci, kteri se nas krasne drzi, kopec znovu
pridava na procentech a Fanda odpada, juu ja ho dostal ! Tak dnes to mame 1:1. Pak uz pres Struharov do Rican
a s Romanem vytocit nozky do Sterbohol (jel furt svoji tradici 40km/hod., blazen jeden). Jo dnes to zase byla
100% cyklistika, natoceno 160 prumerem 29.
Iceman, 2007-08-15 09:09:58
Včera jsem nakoukl do Kolodějí.Překvapivě se i o prázdninách sešlo celkem pět lidí,mezi nimi Honza Janura a
Roman Chládek.Začalo se dolů Jevanským údolím,kde se jeli takový kule že jsem chvílemi tepal 169 !Pak
utržen ve stoupání na Ondřejov,kluci naštěstí počkali,dík,a pokračování směr Mnichovice.Cestou se každý brdek
spurtoval,ale nějak jsem to všechno přežil.V Říčanech jsme se rozdělili,já s Honzou Janurou směr Jižní město a
byl jsem fakt nesmírně rád ,když Honza ,vzhledem k tomu jak jsem vypadal ,prohodil :" domů už pojedeme jako
lidi !
Iceman, 2007-08-22 08:57:12
Myslím,že pro všechny to byly včera vydařené Koloděje.Již od Tesca jsme jeli v 5. Přesně v 16,30 vyjíždíme od
kostele snad v 14 lidech.Nejpočetnější Koloděje a snad i nejnabitější,co jsem kdy zažil.Nemaluji si,že bych
tempo,kterým se jede mohl uviset nějakou delší dobu,zvlášť,když Malina s Kuřetem v každém kopci jedou jak
protržení .Můj osud se definitivně naplnil u Vlkančic.Nějakou nešťastnou náhodou jsem se ocitl na špici a po
odstřídání mi zbylo sil jen na tupé otáčení nohama,které samozřejmě nemohlo stačit na rozjetý kolodějský
expres.Pokračoval jsem tudíž sám na přes S.Skalici na Ondřejov a Struhařov.Tam mě,k mé potěše,opět sjelo
Kuře na Malinách a po marném čekání na zbytky kolodějského expresu jsme pokračovali směr Sibřina,na
tiskovku.Potěšení ze shledání mě však dlouho nevydrželo ,chlapci totiž celou cestu zpět cvičili nástupy a
následná odjetí ,ale abych jim uplně nekřivdil,taky mě i párkrát potlačili. Díky všem za včerejšek a nejen "
oranžové lavině " .
Šemík, 2007-08-22 09:16:59
Jo byl to zase mazec , pro kolodějské zkušeňáky asi normálka ale pro mě to byl svatek. Vlastně jsem tam přijel
jen nakouknout, na večer už jsem měl něco v plánu. Jako že se s balíkem svezu k Mukařovu a pak hurá domu ať
všechno stíhám. Nikdo mi samosebou neřekl že se pojede uplně jinudy, odpadl jsem teda uplně prošitej v
Kostelci a nestíhal samosebou nic ale byl to zážiteček. Už od Tesca jízda se 4 šlapkama, měl jsem takovou radost
že jsem pánům cvičně nastoupil v jednom kopečku. Teda já si připadal že utočím, ostatní to asi neviděli až tak
ostré, Kuře s Malinou si mě vklídku pohlídali ani se nezadýchali ale já se bavil. Prostě nádhera. No pak už jsem
jen visel a visel a v druhem větším stoupání na trase jsem definitivně odpadl. Koukám na budík, v noháh už (s

cestou na start) 90km, ztracenej u Kostelce, klepal se mi nohy, no fakt mazec . Celkem jsem natočil 125km.
Díky pánové.
Kolíkáč, 2007-08-22 09:45:16
Jo byla to parada, oranzova srdce se zase rozhorela , takove orange Kolodeje nepamatuji. Skoda, ze u toho
nemohl byt Vyhup, ten by snad nad tou krasou uronil i slzu ... a nebylo to jen 6 Slapek, ale dalsich asi 7 kousku,
takze balik velikej . Franta s Petrem Svobodou naplanovali trasu a uz se to palilo na Hradesin, sice se mi po
pondelni strece z Vysociny nejelo uplne optimalne, ale hlavne pritomnost Semika a Icemana me hnala dopredu v
haku za nimi. Kure a Malina rozvesovali spic a Alanek navzdory tomu, ze mel jeste zatez na zadech si spokojene
liboval co se jedou za kule. Zahrady u Kostelce zacaly nejdrive mokrym sjezdem a pak uz tahlym nekonecnym
stoupanim, vzadu jsme zustali ve trech statecnych (Semik,Iceman a ja) a drtili to, co to slo ... nahore uz ale
ztracime Semika a s Icemanem se dotahujeme do zvolnujiciho baliku. A hup pres Konojedy smerem k
Vlkancicim, tam zase tempo roztaci Malina a Kure, jeste je servu, ze ta spic musi jet rychleji, Ice poznamenava
at neprovokuji, ale te me hlasky se chytli ostatni a opravdu se jeste pritvrzuje, hakuji s vypetim vsech sil borce
pred sebou, co zrovna jede spic, ja uz nejsem schopen ani odstridat, coz nebylo prave to nejlepsi, ten brdek do
Vlkancic me prelitne vetsina jako nic, ale nastesti ve sjezdu dolu se priblizuji take k jednomu odpadlikovi a po
chvili dojizdime i Alanka a skupina je na dohled, najednou z ni odpadavaji dva orange dresy, cekaji na nas a
dotahuji zpet, no to je tym ! Diky Kure na Malinach Bohuzel ztracime ale Icemana, ohlizime se, ale neni na
dohled ... Tak jeste kostky ve Skalici, kde zase nabiram mensi ztratu, ale diky Alankovi si to sjizdime a tak udoli
muzu protrpet zase v zavetri ... Petr Svoboda jeste haleka, ze dame Voderady, no tak to bude moje konecna, a
taky ze jo, drzim se na dohled jezdci na Gerberovi, ale nohy uz se ztezka otaci ... jake je moje prekvapeni, ze na
nas cekaji na Tremblatech, Petr Svoboda furt hecuje kde jsem, proste si me chteji vychutnat az do konce. A aby
to nebylo jednoduche, tak se znicehonic jeste zjevuje David Klima a kalime to k Mnichovicim a pak zpatky na
Struharov, to uz jedeme s Alankem a kecame o letosnim Krali Sumavy. Pred Ricany zase letecka rychlost, my se
odpojujeme a dorazime na tiskovku na Sibrine, kde uz nas ceka vysmate trio Malina, Kure a Ice. Diky vsem !
Malina, 2007-08-22 10:04:20
A aby toho nebylo málo-další pohled na včerejší startovačku! Včera to byl svátek, jak jinak to nazvat. Už u
Tesca vidím 4 stojící mandarinky a já jako pátá se přidávám a jedem na start ke kostelu, už jen svezení, kdy
máme všichni orange dres je prostě super. U kostela se to sjíždí jak k pouti. Tu monokok, tu hliník, carbon,
ocel...je nás tady tak 12 (ani jsem to nepočítal) a jede se! Dost netradiční trasa na Sibřinu a Hradešín. Vypadá to
náramně, v takovém balíku se Koloděje v mé paměti ještě nejeli. Sešup vlhkým a lesní padákem do lesa pod
Kostelec, levá a kopec "Zahrady" před námi, nabírám obrátky a než se stihnu mrknout na tepák, Kuře v patách.
Letíme nahoru dost z ostra 22-26km/h. Nahoře nás dojíždí ještě Petr Svoboda(PS), který má formu zase jak z
hromu. Pak rozjíždím rovinku k odbočce na Vlkančice, kde se kolodějská grupa rozjede na 50km/h. Brdečky k
Vlkančicím se závodí jako v Krňanech. Akorát ty Vokolci chybí. Před Vlkančicemi nástup Kuřeho, tak to toho
jdu hlava nehlava, PS se přidává a pár metrů před koncem kopce, má můj skalp. Umírněná část k Jevanskému
udolí, je na regeneraci a na to aby se mohlo zase letět k Černým Voděradům. Voděrady jsou dobrý utahovákem,
a tak zatím co mi (Kuře s PS a ještě jedním borcem) na začátku odskakují, já jedu svou a na konci je dorážím
útokem. Zde už je balík roztrhaný a pak s Kuřetem vyhlížíme cestovatele Icemena, čekáme už ve 3 na ostatní,
ale kde nic tu nic, tak hurá směrem k Sibřině. Za chvíli se za námi na silnici objeví dost šedivý mráček...co to?
Říkám Icemu, ať se připraví. Žádné mraky, Klímák je tu taky!!! Šup do háčku a až před Říčany letíme a
neklesáme pod 50. Směrem na Sibřinu, už bez davida, letíme a střídáme s Kuřetem, jednou postrkuju Iceho, ať je
u toho iontového nápoje na Sibřině dřív. A s Birelem a horkými Malinami (byli výborný!) v ruce, očekáváme
Alánka s Kolíkáčem. Cyklistická bible skončila ámen.
Kuře, 2007-08-22 10:57:04
Když jsem si bral dovolenou na Koloděje, netušil jsem, že jsou vysoce návykové.Vše už bylo řečeno, takže třemi
slovy: super, super, super!!! Díky všem za super zážitek!!! Kolíkáčovi zvlášť za pomoc!!!!!!
Svobodin, 2007-08-22 12:42:35
Fakt nevim co na tom vidíte.Hnusná rozbitá mokrá silnice a když ne tak prší.Holandskej národák se na mně
střídá jak na šlapce.A když mě konečně urvou tak přilítne Klíma.No prostě hrůza.Po včerejšku mě skončila
sezona protože jsem strženej jak starej budík.Nikdo tam nejezděte, rozmetaj vám všechny idealy o vlastní
výkonnosti.
Malina, 2007-08-28 19:38:05
Koloděje opět nezklamali! Opět spousta lidí na startu, bohužel ne všichni uviseli všechny utahováky...v
posledním kopci na Struhařov to padlo i na chudáka Kolíka David vyprávěl jak byl v neděli na ŽD plechový, ale
dnes to nebylo znát a opět nás nenechal v žádném kopci nezpoceným. Zapadlá vesnice Mělník, kterou nás dnes

protáhl byla více než bolavá, škoda že jsem si nevšiml, že tam nějaká vesnice je. Pak nás hošík před Stříbrnou
Skalicí opustil a my pokračovali přes další vršky na Ondřejov a Struhařov. Kostelní Střímělice letíme jak po
rovině a rovinu na Říčany letíme jak z kopce. Ač trochu chladné počasí stejně jsme se všichni pěkně připekli k
sedlům... 110km, a krásná průměrná rychlost 33,5
Šemík, 2007-08-28 22:29:49
Opět moc dobrý, nemá smysl popisovat zase Koloděje. Klasika už cestou z Tesca, Malina občas překročíl
rychlost 45km/h. Tentokrát netradiční trasa, první polovina bez větších kopců, i tak ale funím jako blázen. Kluci
zahřívají svaly, já jedu na max. Místo odpadnutí Šemíka je tentokrát za Konojedama, pokorně opouštím balík a
jedu už v klídku na tiskovku do Sibřiny. Až do teď teda klasika, vše podle plánu . Jenže na tiskovku dorazí
kromě Kolíkáče i Kuře a cesta do Prahy se mění v boj o přežití. Kuře tohle byl opravdu mazec, Na budíku
121km, avg 29,2, huráááááá.
Kolíkáč, 2007-08-29 17:08:21
Na vcerejsi Kolodejky jsem byl hodne natesen, naposledy jsem na kole sedel ve ctvrtek, kdy jsem se musel
dopravit na Vysocinu za rodinou do Bystrice. Shanel jsem kde se dalo nejakou lokotku a nakonec se podarilo
spolecnost mi delala ULTRA Miki ... motali jsme se z Prahy pres ten hrozny provoz, ale nakonec od Kostelce uz
to byl balzam na dusi, cesta do Uhlirskych Janovic ubihala pri vypraveni o RAAM a o Lichnove, a ze pry Jira
ma formu jako remen, to bude boj na Krali, pred Janovicemi jeste spurt na ceduli, aby dobre chutnalo na mistni
zahradce. A ze pry jeste da Zbraslavice, vubec nic jsem nenamital, zahakl se a uz se supajdilo pres kopec
nekopec, diky Miki. Ve Zbraslavicich uz kazdy na jinou stranu a ja si to nadsene hakoval oblibenou strekou pres
Hlohov, Habry az do Chotebore, kde zacalo pekne foukat proti a najednou jsem prestaval slapat, rychlost klesla
ke 20km/hod. a moralka byla hodne dole. Od Zdaru me jeste proverilo par hupanku a vypadalo to jen na
pouhych 198km a tak jsem jeste mirnou oklikou nakonec prekonal vysnenych 200km ... o vikendu prasatko na
rozni a pivinko a tak to byla dobra priprava na ten vcerejsek Opravdu jsem si nejak veril, ze bych mohl v
kopcich s draky aspon trochu uviset, ale kdepak, jeste magnetak pred Vyzlovkou nejak omylem na spici, ale za
Konojedy smerem na Oplany uz jsem odpadaval jak sucha svestka, nastesti jeste pockal Alanek a pak Malina a
pak i cekajici skupina. Po chvili relaxu po rovine odbocka na kopec Melnik, kde jsem zase posledni, chybi tady
Fanda, ktery si to radeji objel okolo, nastesti pred Sazavou se zase davame do kupy a pres Skalici do udoli smer
Jevany. Pak ovsem doleva na Kostelni Strimelice, kde jakz takz drzim hubu a krok, pak ovsem saltruji nejak
nesmyslne a zase odpadavam do propadliste dejin. Za Ondrejovem jeste nepochopitelne cekaji na moji trosku,
ale kdyz si zacinaji nastupovat na Tremblaty hlavne Malina a Alanek, tak uz toho mam tak akorat a odpojuji se a
zacinam se plouzit na tiskovku do Sibriny. Tam uz netrpelive popojizdi Semik a kdyz nas po hermelinku a pivu
navstivi Kure, tak nalada se zveda a pak jiz jen zavodnickou rychlosti to palime domu, kdy nas stridave tlaci
Kure a my se Semdou mezi sebou spurtujeme a jeste Kure hecuje, at pridame fakt jak maly kluci ...Jo, a ve
ctvrtek jsem v 16 na Skalce Malino, Icemane ....
Kolíkáč, 2007-08-30 21:37:36
Dnes to nebyla lehka ctvrtecni limonada, ale klasicka uterni sodovka okorenena pritomnosti certa Diabla a
konecne i Astrala3 . Seslo se kolem 14 chlapiku, jela se rovina na Vyzlovku a Kostelec, nadherny pocit to palit
na hladounkem asfaltu k 50 km/hod., pak odbočka na Nucice a pak uz peknym utahovakem do Konojed, nevim
proc, ale dnes stridal jeden nastup druhy, tu se prehnalo sede mracno od Vokolku, tu modry Diablo z Tesca a
nebo cervena Malina s Alankem Pak sesup do Skalice zalehly jak Valentino Rossi a udolim si to sineme k
Jevanum, ale kopcu bylo jeste malo a tak Voderady, Diablo furt prede mnou, a tak jsem musel taky uviset ,
bacha jezdi mu to skvele ! Pak uz pres Struharov a Mukarov do Sibriny, kde na tiskovce probirame dnesni
"sodovku". Ta jizda v tom baliku, to ti je Vam takova nadhera natoceno 111 prumerem 33
Alánek, 2007-08-30 21:38:03
Dnešní Koloděje byli proti úterku velmi pophodové. Snad každého, kdo se účasnil úterní honičky (až na Malinu)
boleli nohy, takže tempo bylo tomu úměrné. Dokonce jsem stačil i pokecat. Účas byla opět veliká, takže nezbývá
než se těšit na úterý, kde naposledy potrénujeme na Krále. A
Malina, 2007-08-30 22:24:40
Alánku, mě že nebolí nohy?? Jen jsem šel do kilometr vzdálených potravin asi půl hodiny. Dnešní nástavbu bych
taky rád okomentoval. To, že tu existuje pár Kolodějofilních jedinců, to se ví Naši orientaci, ale bohužel nelze
než akceptovat. Co má člověk taky dělat, když na srazu spatří více cyklistů než lidí čekajících vedle na autobus.
Kdyby se tam vybíralo startovné, tak platím a nechávám klidně víceciferné díža. Mít tréninkový plán, tak ho
směle a pravidelně s veškerým úsilím porušuji. Ty úterní a čtvrteční šlehy by za to stáli. Svézt se mezi 10-15
cyklisty...prostě lahůdka, kterou nějaký Ergomo, jak se ten krám jmenuje? Nebo pokec s doktorem asi nenahradí.
Dělám to bohužel jen pro zábavu. Kalup až za Vyžlovku při 50km/h, nebo nástupy v některých prďákách,

regenerace Jevanským údolím jen proto, aby se to mohlo zase lámat na Černé Voděrady. Ani mi tolik nevadí, že
se nejel můj oblíbený "jezdivý" kopec k Ondřejovu. Ve čtvrtek to bývá volnější a tak se ty kopce nejezdili
pravda úplně nadoraz! I přesto Voděrady, kde jsem ujel a vzápětí to za mnou mastí duo z řad VIP jezdců
(Vokolek Import pekelníci) ve složení Ploch alias Železný dědek07 a kdo jiný než Klímič. V tu chvíli mi jsou
nějaký zásady, že se maximální tepy ke konci týdne jezdit nemají, ukradený a vesele cíleně si chrochtám na
maximálkách jen aby si kluci taky dali do nosu (To, že si nedávají, už mě nezajímá ). Konec už je pohoda na
vyjetí k Říčanům...ale pak se nezapřou zvířecí pudy v Diablovi a Astralovi a s automobilovou rychlostí brd
nebrd to šineme až ke stolu k Birelu. Všem dnes díky díky!!! 103km při 33,3km/h
Iceman, 2007-08-31 08:40:55
Ony ty Koloděje mají opravdu něco do sebe.Dokonce i pro méně výkonné jedince jako já.Pokaždé,když
vyjíždíme od kostele sám na sebe sázím kdy chcípnu.Tentokrát mě chlapci dovezli pod kopec v
Konojedech,když už předtím jsem stíhal jen tak tak.Neumíte si představit,jaká je to nádhera,najednou moci si jet
své vlastní tempo .Takže už pak sám S.Skalice,Ondřejov,Říčany.Prošitej jsem byl jak brok,zima byla,takže jsem
vynechal i tiskovku a pelášil z Říčan po hlavní silnici až na Chodov.Jěště teď po ránu cítím v nohách žiletky
kyseliny mléčné,mám dojem že bych si mohl podojit nohy .Mě to dalo 110 km průměrem 30.
Alánek, 2007-08-31 11:57:31
Malina:>Mě to tak připadalo, vzláště co jsi předváděl na Voděradech. Tentokrát jsem ani nepomýšlel, že bych s
tebou alespoň kus stoupání jel a nepomáhalo ani Zátopkovo přísloví: když nemůžeš, tak přidej. To platilo asi jen
na tebe .
Alánek, 2007-09-04 21:43:40
Dnešní Koloděje byly opravdu pohodové. Jelo se velmi klidné tempo, žádná honička, jen tak si protočit nohy
před Králem a počasí také docela vyšlo, až na ten vítr. Já jsem natočil něco málo přes 110, takže naprostá
spokojenost. Jen účast jsem čekal větší. A
Kolíkáč, 2007-09-04 22:38:26
No az takova pohoda to tedy pro me nebyla ... foukal neprijemny severak a cerne destove mraky nas stale
pronasledovaly. V zastavce se mackal uz Svobodin, Miki, Romca, Honza Janura, Alanek, pak prilitl Fanda a
cestou se pripojili tri Vokolci ... po mensi hadce kolodejskych meteorologu se jelo netradicne na Mnichovice, u
Rican se odpojila Miki a k tomu nas jeste oblitaval Diablo v aute. U Mnichovic silnice pekne nahazovala, coz na
nalade moc nepridalo a tak nakonec do Jiloveho jsme dorazili jen v 6 kusech. Okolo Reneho a pres Krizkovy
Ujezdec jsme se priritili do Pruhonic, kde zdravime v protismeru Marhiho z KPO. Natoceno 110, prumerem 30,
tak snad to nakonec splnilo ucel, nohy boli, coz je pred sobotou dobry znameni a ted uz jen hezky odpocivat
Kolíkáč, 2007-10-04 21:18:36
U kostela jen Martin, kamarad od Svobodina, a tak jsme pohodovym tempem dali Struharov a Ondrejov, bylo
krasne, slunce pomalu zapadalo, teploucko a prijemne si kecame o cyklistice. Pak sjezdem ke Skalici a pred ni
ostra leva a Jevanskym udolim si to sineme domu. Pred Jevany zacina slabe mzit, i silnice je navlhla, tak uz nic
nevymyslime a i diky prichazejeci tme se ritime domu. Uz dalky vidime nad Prahou zlovestnou tmu, ze by dest?
Jedeme zadem na Kolodeje a pred Dubci to prichazi, tam nahore snad zacali vylevat z oken kyble vody . Jeste
zastavujeme, navlekame vesty a hned po rozjezdu citim jak mi zadni kolo plave, ne neni to tou vodou na silnici,
ja jsem pichl Rychle hledame nejaky strom, pod ktery se aspon trochu schovat, Martinovi rikam jed domu, to
nema cenu na me cekat, ale ten odmita pomaha mi. Diky ! V plasti zabodly kus stareho hrebiku, no to je pech, za
celou sezonu jsem defektil snad jen jednou a ted musim v tom nejvetsim chcanci. Behem 10minut vymeneno,
nafouknuto a valime to domu. Silnice je pokryta souvislou vrstvou vody, jsme promoceni naprosto dokonale,
nastesti je teplo. Ve Sterboholech se loucime a kazdy sam si to doplavavame domu. Natoceno 99 prumerem 29.
Jestřáb, 2007-10-07 21:12:01
Dneska jsem si s Icem, Malinou a kolodějským spol. užili krásnýho výšvihu do Vyhupova království v posázaví.
Dost jsem na Vyhupa vzpomínali, kde je, co dělá, že se po něm zem slehla ... Většinou nebyl problém ho tu
kdekolik a kdykoliv potkat v jakoukoliv dobu, dnes ale bohužel ne. Tak jsem to museli odkrouti i bez jeho
mašinky. Jelo se i na mě neobvykle přijatelně, jenom občas zatahala dvojice ve žlutých dresech nebo Ice s
Malinou. Malina se začal zahřívat až tak po 100 km, když jsme se vraceli domů k Vendisovi. Sotva jsme mu s
Icem stačili, prý měl hlad (což nechápu), který u Vendise ukojil česnečkou a kofolou a jel dál dom. My jsme se
Icem ukojili pěnivým mokem a obědem. Bylo opravdu super, škoda že nejelo víc šlapek. Tak snad příště.

Iceman, 2007-10-08 08:45:07
Potvrzuji slova Jestřába,Koloděje byly parádní, tempo přijatelné,jen občas,když se na špici dostal Jestřáb s
Petrem Svobodou mi začaly zaléhat uši.
Malina, 2007-10-08 10:43:47
Byla to paráda. Dopolední krajinkou ve vyklusávajícím vláčku. Když se Jestřáb rozpovídal o krásách a
nastrahách bikování, začala se ve mě vařit závodní krev a hned bych běžel nějakýho koupit! Snad se časem něco
sežene. Tempo výletní a sváteční. Krásných 120km na vyšlapání...budu jezdit častěji
Iceman, 2007-10-14 17:53:08
U Kolodějského kostele se dnes sešlo snad 20 kilometruchtivích lidiček.Cestu jsem si tam našel i já
a Léňa.Rákoska byla pořádná ale během dne se teplota výrazně pohnula nahoru,takže v kopcích se nejeden z nás
i zapotil .Silničky s horákama hrály remizu.My, co neradi les, jsme objeli cosi pohodových km zhruba po trase
Koloděje-Mnichovice-Mirošovice-Čtyřkoly,pak přišlo nesčetně brdků takže paměť jsem si vyresetoval Hrusice.Ve sjezdu do Mnichovic Léňa píchl,takže jsme vystoupili z vlaku.Za půjčení pumpičky mě pak Léňa
odtáhl k Říčanům a pak už každý sám domů.Byla to krásná nedělní vyjížďka a dle informací také letošní
předposlední Kolodějská.Mě to dalo 104 km a popravdě toho mám po včerejšku dost.Astalavista kolo,dřív než v
úterý tě nechci vidět

rok 2008
Iceman, 2008-04-01 21:30:29
krátké shrnutí dnešních Koloděj od Icemana :
1.jednici mám jak jetel.
2.před Vlkančicema jsem trefil past na mamuty,jen doufám,že to zapletenci nějak rozchoděj
3.utržen před Jevanama
4.lehnul jsem v Uhříněvsi na kolejích
5.pivo u Vendyse zachránilo večer
Takže příště pánové a dámy se na celý Koloděje mohu zas krásně TĚŠIT !!!
Šemík, 2008-04-01 21:49:41
krátké shrnutí od Šemíka :
1.první polovina dobrá, visel jsem uspěšně, užíval si
2.užasná špice Léni s Malinou u Kostelce
3.u Vlkančic pár chvilek po Icemanovy pasti na mamuty jsem spalil poslední zbytky cukru
4.před Jevanama odpadam zcela vyčerpán, na budiku 70km a avg 33,6
5.zoufala jizda proti větru na Prahu, Ice pořád cca 300m přede mnou, nemužu ho dojet
6. U Říčan mě dojíždí Honza, dotáhne mě na Iceho
7.pánově TĚŠÍM se na příště
Kolíkáč, 2008-04-01 22:11:09
Musí to ze mě ven, jsem toho zase plný Prostě Koloděje, tam se na kole stále něco děje A dnes obzvlášť, od
rána se zase necítím úplně OK, nějaká podivná únava nebo co, doma v 15:15 teploměr do podpaždí, teplota není,
vypadá to na nějakou lenost asi. Juknu z okna a tam u sloupu už si to klábosí rozjařený Léňa a Šemík. Jdu na to
Dnes ale cítím, že musím zákonitě vycouvat v prvním sebemenším kopci, březen mi vůbec cyklisticky nevyšel.
U kostela už Roman z CKKV, Kapr ze Sojovic a HonzaA od Vendysů . Mohlo by to být dnes takové
pozvolnější, si říkám. Pak však uzříme aprílový žert. Vitas je tu! A za chvíli Malina. Tak to nebude poklidné.
Kostel odbíjí 16,30 a pomalu nasedáme do sedel, ale je cítit, že stále někdo chybí áááá nechybí už u nás brzdí
říčanští matadoři Tomáš a Franta. Tak teď už můžeme vyrazit.
Je nádherně! Počasí zatím klaplo na jedničku, teplo a slunce. Jedeme klasiku přes opravené Březí. Na špici si
prozpěvuje Malina s Vitasem a za nimi už funím já se Šemíkem. Snad jim ta špic vydrží co nejdéle. Kopec v
Březí trpím s dírou na konci, nový řetěz si nechce sednout na větší pastorky, střílím jak u Verdunu, naštěstí
nahoře čekají na nájezdu na hlavní. Z Mukařova na Vyžlovku to je óda na jarní cyklistiku, vítr v zádech, jedeme
v lajně málem 50km/hod., magnetáček letíme jak smyslů zbavení A jede se dál, stále očekávám příchod krize.
Za Kostelcem si užíváme špice s Icemanem, hlavou mi letí, šetři se vole! Brdek před Nučicemi zase závodíme,
tedy my vzadu, Malina se mi zdá, jak kdyby jel objemový trénink
A už se blíží Vlkančice, zkusím je co to dá, teď nesmím odpadnout, jsme nejdále od domova Pod Vlkančicemi
si začínají okolo mě stěžovat, že mám nějak sedlo moc nízko, a jo, až teď se mi zdá, že sedím málem u země.
Zajela sedlovka, nemám imbus, ale je tu Tomáš Vitáček, velí zastavit a ladíme spolu posed. Díky!
Krásně jsme oddychli a tak stříbrné skalické kostky zase můžeme pořádně gumovat. Konečně v jevanském údolí,
sakryš, teď už mě nesmí odpárat! Stále přes 35km/hod. to valíme za Karlem Gottem :) Během cesty ztrácíme
Frantu, Šemíka, HonzuA a Iceho. Mě taky vystrčili před Jevany ven. Mám toho dost, tady v zimě jezdíme kolem
18 a teď furt přes 30. To je děs. Kaprovi to nic nedělá a tiše si pluje v závětří, já už mám díru 50m. Zvolnili, asi
se klaní památce Karla Svobody, toho využívám a docvaknu je.
Vyžlovka už zase začíná tahat, Vitas mě dokonce jednou postrčí, aby pak společně s Kaprem odplavali směr
Čelákovice. Torzo balíku to pálí na Prahu. Malina chce točit kratší špice, nejsem proti, já je mám asi tak 5-ti
sekundové Roman s Léňou se nenechávají zahanbit a perou to stále 40km/hod. Voda, do háje, silnice krásně
nahazuje, mezi zuby cítím sůl. Je mi to jedno, teď jen co nejrychleji domů. Nad Prahou je krásný západ slunce,
nad námi černé mraky. Škoda, jsme jako cyklokrosaři. Ale úsměvy na tváři nemizí, dočkali jsme se, sezóna je tu!
110km průměrem 32. Díky pacienti od kostela!
Kapr, 2008-04-02 21:35:42
Kaprovy první Koloděje na apríla byly super!!! Vše už skvěle napsal Kolíkáč, k tomu není co dodat, jen krátce k
časovce dvojic "Vyžlovka - Čelákovice" , Vitas na špici, Kapr visící na udici, byl to zážitek plout za mistrem. Na
Hradešín jsme nešli pod 40 a z Hradešína na 53x11, já 53x12 mezi 50 a 60 , brdky jsem se držel zuby nehty, ale
v posledním nepříjemným převýšením před Nehvizdama jsem odpadl, Tomáš na mě počkal a tak jsem šťastně
uvisel do Čelákovic. Po rozloučení jsem snědl druhý banán a z posledních síl jsem to valil přes Brandýs domů.
Koloděje-Vlkančice-Sojovice 94 km Av 33,7. Celkem v úterý 134 km.Pánové díky, těším se někdy příště.

Léňa, 2008-04-08 19:07:48
Dnešní hojná účast (Iceman, Kolíkáč, Malina,Bigmig, Alánek, HonzaA, Holly, Kapr, pak po borci ze Sparty,
Vokolku, Ckkv a pár nadšenců - jako my) určovala svižné tempo. Těším se na plánek od Maliny. Škoda, že jste
se odpojovali jako bonbónky Do Prahy jsme nakonec přijeli jen tři. Mám toho docela plné zuby, ale krásně
potrénováno 78km z Koloděj, průměr obvyklých 33,5. Jo Malina se jel ještě projet...
Malina, 2008-04-08 20:33:27
Nikdo nechtěl závodit... . Bylo to bomba, vymalované počasí, trasa, kterou vybral Fanda, super početná skupina,
která se ale nakonec nějak roztrousila.... Šlapkám a kolodějskému balíku Zdar!!!
Holly, 2008-04-09 00:51:54
Tak dnes prvni Kolodoje. Jeste rano proklikavam stranky a koukam kolik kdo ma najeto km. Uz to delam po
treti, a uz po treti prekvapive zjistuju ze se opravdu lidem kilometry nezmensuji Jeste chvili zkousim pocitat
kolikrat ze to mam min, nez takovy Malina a spol., ale radeji toho nechavam - ty cisla mi nedelaji dobre. No co,
tak holt nekde odpadnu. Reporty z minulych let varovaly dostatecne a tak si s sebou radeji chystam mapu. Neco
mi rika, ze ji budu potrebovat. V 15:45 sraz na Jirim, a uz si to sineme do Kolodeji s Kolikacem a Lenou. 16:30 a
vypuka to. Zacatek je dobry [prvnich par km], dokonce se zmuzu i na par slov Vubec netusim, kudy jedeme, ale
rikam si, ze to zacnu resit, az bude treba. Pak to zacina stoupat, ne nijak prudce, ale stoupa to porad. Letmy
pohled na tepovku ukazuje neco pres 180. A to visim V nekterych pasazich toho uz mam plne zuby, ale ego mi
nedovoli se pustit. A tak se kousu a jedu. Rovinky celkem jdou[cti: drzim se vsi silou], nastesti se mi zahadnym
zpusobem dari nebyt na spici. No, ono to tak zahadne neni, kdyz se v kazdem prudsim kopci o pair mist
propadam Pak prisel incident s ridicem Golfu...to radeji nebudu komentovat, nicmenne jsem rad, ze se aspon
chvili stoji Pak prichazi sjezdy ty rovne, trochu zatacky jsou v pohode, ale prudsi mi delaji problem. Nevim cim
to je, ale proste se bojim to poradne nahnout a tak brzdim a propadam se do zadu a neco mi rika, ze Ti co byli za
mnou z meho pribrzdovani taky moc radost nemaji. V jedne pekne vynasejici zatacce me a jeste jednoho borce
ze slapek [omlouvam se, zapomnel jsem prezdivku] docela prekvapila protijedouci felicie Kdyz jsem tak 50m
pred ni jel stale v protismeru, nemel jsem z toho dobry pocit. Timto si davam za domaci ukol sjizdeni kopcu dolu
[ne ze by rovinky nebo stoupani byla moje silna stranka] Pak prichazi stoupani ve Stribrne Skalici po
kostkach...makam co to da a zuby nechty se jeste chvili drzim. Zacina se ozyvat noha, ze by snad chtela dostat
krec, ale nastesti si to rozmyslela. Prozatim. Na tep uz jsem se radeji prestal divat pred notnou dobou. Na to bude
dost casu doma, jestli tam jeste nekdy dojedu Jeste nejakou chvili se snazim viset, za postupne se rozpadajicim
polem, ale nejde to. Kvalitni jarni priprava se zacla projevovat Mijim kluka, ktery ma problem s kolem, nastesti
uz u nej nekdo je a tak pokracuju dal. Stejne bych jim moc platny nebyl a potom co by to opravili bych si je moc
neuzil Ztracim balik i na dohled a tak pokracuju stale rovne. V ten moment jsem presvedceny, ze az na ty 2
kluky jsem uz posledni. V Konojedech zastavuju, protahuju porad zlobici nohu, uz saham po mape kudy to tedy
bude domu a najednou se objevuji 4 borci. Chvili jim nechcu uverit, ze si to nekudy neprotahli a ze byli fakt za
mnou. Vsichni kolegialne spravovali. Ale to prestavam resit hned, jak se do toho po klidnejsim uvodu zacina
poradne slapat. Rychlost nejde pod 35 a pekne to stridame. Snazim se vzdycky urdrzet na spici jak dlouho to jde.
Me to teda prislo jako stoleti, ale vic jak 3/4 kilometru to asi nikdy nebylo A to nechuc vedet o kolik jsme
vzdycky zpomalili. Pokazde mam obrovske problemy se vratit zase do haku, nohy totalne pali. Jednu chvili me
bleskne hlavou titulek na cyklodiskuzi.cz "Treninky z Kolodeji do Posazaci". Podle me by byl vhodnejsi titulek
"Utrpeni v Posazavi" nebo "smrt v sedle" Jedine co me zene dopredu je myslenka na zbyvajich 30km samotne
jizdy Zacinam toho mit plne zuby. Plne zuby toho mam teda skoro uz od zacatku, ale ted uz je to fakt kriticke.
Nastesti jsou cele Ricany z kopce a tam si trochu odpocinu. No odpocinu. Dostavam ze stavu naprosteho
vycerpani do stavu skoro naprosteho vycerpani. Dokonce jsem na chvili snad prestal hypnotizovat kolo jezdce
prede mnou Tusim, ze pred Uhrinevsi, se odpojuji smerem domu 2 spolutrpitele a uz je to jen na nas s
Kolikacem. Myslim, ze po pohledu na me pochopil, ze v nastolenem tempu se mi moc pokracovat nechce. A tak
si to sinem uz trochu v poklidnejsim tempu k Vinohradum. Tedka uz nestridam, proste nemuzu. V jednom
kratouckem stoupani v Hostivari jdu ze sedla a chytam hnusnou krec do nohy. Pri sundavani nohy z kola dalsi
krec, tentokrat ze zadu. Au. Dostavam od Kolikace rozpusteny hroznovy cukr a modlim se, at to protazeni
pomuze. Aspon jde videt, ze jsem se neflakal Chvili je to dobre, ale pak sebemensi silovejsi slapnuti znamena
zase nabeh na krec. Asi 1km od koleji se ji nevyhybam a musime zase zastavovat. Je mi to uz fakt trapne, ale
telo jinak neda. Kolikac je porad se mnou, timto mu hrozne moc dekuju za to, ze me odtahl do Phy a nenechal
me tam nekde padnout. Nakonec zdarne dojizdim domu, kde me ceka zaslouzena sprcha, masaz a vecere.
Shrnuti: Jsem moc rad, ze jsem se mohl projet v baliku. Potvrdil jsem si, ze mam opravdu jeste hodne co
trenovat a ze kolem se zivit asi nebudu Budu se tesit zase nekdy priste a treba o kilometr dele ;-)
Iceman, 2008-04-09 07:14:53
Nádhernej report Holly,a i super výkon,gratulace.Hned zkraje se jela čočka.Na špici se neustále zrychlovalo,já
okusil jen jednou s BM jsem tam vydržel snad jeden km .To bylo u Struhařova a mě bylo jasné,že v prvním

větším kopeci mi zaskočí knedlík a to je divné,protože se jela ta čočka.No nic,humor mi došel ve
Zvánovicích,kde se začíná stoupat na Černé Voděrady.Pravda,kluky jsem měl pak pořád na očích,snažil jsem se
je sjíždět jěšte v Jevanským údolí ale vzdálenost se nezmenšovala,chybělo mi tak 100 metrů.Prošitej jsem byl jak
špikovanej zajíc,sám už jsem pokračoval na Stříbrnou Skalici,Ondřejov,kde mě v protisměru míjel
ROZESMÁTEJ A ŽIVĚ DISKUTUJÍCÍ KOLODĚJSKEJ BALÍK ,rozhodně jsem neměl náladu se přidat , přes
Mnichovice jsem tedy dotlačil svou starou a rozbitou káru k Vendysovi.Nedopil jsem ješte první žejdlík a
přisvištěl Jestřáb s HonzouA,takže konec dobrý,všechno dobrý.Km a avs nezveřejňuji,ale 4 piva dal každej.To
potvrdit mohu
Kolíkáč, 2008-04-09 08:27:27
Kolikrát jsem je již jel? 50x? 100x? A pokaždé jsou jiné, krásné, prostě neopakovatelné Ano, úterní Kolodějky
se asi znovu zapsaly do historie počtem zúčastněných Šlapek. Musím doplnit výčet od Léni "(Iceman, Kolíkáč,
Malina, Alánek, HonzaA, Holly, Kapr, pak po borci ze Sparty, Vokolku, Ckkv a pár nadšenců - jako my)", ještě
Bigmig, Jestřáb a říčanští draci Franta a Tomáš, no prostě co Vám budu povídat, 15 kousků si to šinulo vstříc
Posázaví. Struhařov v podání Alánka a Maliny, to byla extraliga, s úsměvem teď vzpomínám na Alánkův
podzimní e-mail, kde mě lákal do dvojice na B8, já mu odpověděl, vydrž do jara, uvidíme podle formy. Tak teď
to vidíš, rakeťáku Já se držím Fandy, vyhlásili jsme si mezi sebou soukromou soutěž v uvisení, po minulém
úterý vedu 1:0, tak bych byl dnes nerad, aby vyrovnal Zvánovice a Černé Voděrady se snažím viset co to jde, je
to let, ale vcelku úspěšný, a tak v jevanském údolí si můžu vychutnávat společnou jízdu, pak doprava na
Střímělice, proti nám se řítí z kopce odpojení Jestřáb s HonzouA, řvu na ně jeďte do Skalice, a už se plně
soustřeďuji na výživný brdek. Malina s Alánkem zase mizí, nikdo z balíku na ně nemá nárok, mě se podařilo se
udržet BM a sparťan nás nahoře dotáhl nazpět. Energie, musím doplnit energii, a tak ve sjezdu přes Hradové
Střímělice do Skalice loupu banán a cpu si ho do sebe. Chyba! Blázni točí 53x11 a naskakuje mi díra, proti nám
si to šine nahoru Ice, zvu ho ještě ke mně, ale jen mává rukou, škoda, kdyby tak věděl, že pak pojedeme v klidné
skupince na Prahu. Kostky ve Skalici už mi nedávají šanci se zpátky přicucnout, a když ještě odbočí doleva na
Konojedy, je vymalováno. Dnes si to ušiji sám :( Ale co to, na magneťáku zůstává se zlomeným křídlem Jestřáb
- spadnul mu řetěz. Nahazujeme ho snad 5 minut, nechceme se umazat, a tak hledáme různé pomocné klacíky a
papírky. V tom tu je HonzaA a odněkud se vyloupl i Franta. Tak paráda, to je grupa. Z Jestřába a HonzyA je cítit
ta slavná skupina z Krále, je to čest jet s nimi. Na konojedském horizontu, u hřbitova nás očekává ještě jedna
duše, Holly. Tak teď už můžeme nasadit cestovní rychlost a pádit to domů. Díky všem!
Jestřáb, 2008-04-09 22:45:40
Malino, ty zvíře, nemáš ohled, ani trochu soucitu s námi méně ojetými. Odpadli jsme s HonzouA velice záhy,
což jsem předpokládal. Příště to snad bude o trošku lepší. Jak prohlásil Franta, musíme si tě ještě vychovat.
Pevně věřím, že si na nás odpadlíky v Pičíně vzpomeneš a trochu zažiješ naše pocity, až to budeš kalit v
maximálkách. Kdyby jsi třeba i odpadl, nevadí, přístě to bude snad o trochu lepší. Doufám, že příští úterý budou
nabušenci trochu vyléčeni víkendovými závody a bude to trošku přijatelnější, včera to byla hotová jatka. Bylo to
supervyflákání baterek, nyní ale musím dlouho dobíjet ... Zdarec Jestřáb
Léňa, 2008-04-10 19:53:19
Opět se ukázal nezlomný šlapkovský duch a do deště dorazily čtyři šlapky (Kuře, Malina, Iceman, Léňa). Terén
byl opravdu mokrý, kluzký tak se jelo opatrně, kluci (Malina, Kuře) odpočívali před Pičínem tak člověk, aby se
zahřál, si musel párkrát vyjet brdek osamotě. V závěru jsme měli všichni kola špinavá jako cyklokrosaři v blátě,
obličeje zašvihané, ale úsměv zůstal (viz foto). Kuře si neplánovaně dal pár časovek, protože jako ředitel SOS
pořád telefonoval a pak nás musel dojíždět . Poslední kilometry se přeci jen Malina zahřál tak jsme si to šinuli
od Vyžlovky do Prahy stále někde kolem 40 a 50km/hod. díky kluci těším se na sobotu v Bášti
Iceman, 2008-04-11 15:24:25
Včera,když jsem se od Maliny dověděl že přijede Kuře na Malínách jsem měl chuť Koloděje vzdát,nicméně
Malina se zapřísahal že naše superduo pojede pohodu,jelikož maj před sebou nějakej pouťák v Pičíně . Tož jsem
vyrazil,samozřejmě ihned začalo krápat,v Uhříněvsi už nervózně proklepával svaly Léňa.Sešli jsme se v sedmi
lidech a Malina opravdu nekecal,tempo pohodové,dokonce i já jsem se mohl opájet nějakou dobu špicí .Na
Ondřejov jsme začali stoupat už jen jako pětice,ostatní zřejmě znechutilo počasí,ale všechny šlapky samo
pokračovali dál.Léňa pak zlobil před Ondřejovem,Kuře pořád telefonoval ,já supěl a vůbec to byla těžká
pohoda.No a od Vyžlovky za to vzal Maliňák,než jsme se stačili rozkoukat byli jsme v Říčanech kde jsme jen
tak tak unikli pádu,v těch Říčanech je to fakt zbytečný honit ,naštěstí vše,díky pohotovosti Maliny dobře
dopadlo.Nebyl bych proti,pokud by všechny čtvrtky vypadaly,snad až na to počasí podobně
Iceman, 2008-04-15 19:49:21

Psa by nevyhnal,ale Koloděje jezdí ! Honza Janura,Malina,Alánek a já jsme zaprasili své jednice a zimáky
cestou ke Kostelci nad Černými lesy,k němuž jsme se dobrali přes nekonečné množství magneťáčků,Malima zas
dodá mapu,takže blížeji trasu upřeňovat nemusím.Cesta zpět přes Vyžlovku je notoricky známa,po hlavní furt až
do Říčan.V Uhříněvsi jsem se odpojil abych zkontroloval zda můj oblíbený železniční přejezd je stejně kluzký
jak předminulý týden,a světe div se,byl .Kluci díky,rozhodně to byla větší zábava než se někde mučit na válcích
Léňa, 2008-04-17 19:59:34
Začátek byl příjemný sešlo se nás poměrně dost, i když jsme ještě čekali, že nás poctí svou přítomností Jestřáb a
Gavoš. Tempíčko bylo pohodové, ale v balíku se nejelo moc uspořádaně. Několikrát jsem musel kvůli předjezdci
prudce brzdit (za což jsem dostával čočku) nebo po nevýrazném odstřídání borců přede mnou málem srážím
Českého pohára (Malinu), který mi pak také dá čočku (sorry, ale fakt to bylo nepřehledné). Na prvním větším
brdku před Vlkančicemi Malina nezpomaluje a tím trhá naší skupinku. Ještě se čelo roztrhá ve sjezdu, po kterém
dotahuji odpadlíky nazpátek do první skupinky, razíme to něco nad 50. Když odstřídám ze špice tak nevidím ve
skupince Kubajze (kterému slibuji, že pojedu s ním) tak vystupuju z Pendolína a čekám. Pak pokračujeme s
Kubajzem a HonzouA do Skalice, kde začíná pršet. Schovali jsme se do budky, kde jsme přečkali to nejhorší
(udělali jsme dobře). Pak vyrážíme na Jevany rychlostí kolem 20km (nechtěli jsme být mokrý). V Jevanech je už
silnice suchá tak se zahříváme už rychlejším tempem, které vrcholí příjemný dojezdem přes Vyžlovku, Říčany,
Uhříněves, domů. Díky schovce před deštěm dojíždím suchý, kolo čisté a díky poslednímu úseku odstáváme
průměr nad 31km/hod. díky kluci za fajn 90km
Malina, 2008-04-17 21:41:20
Dneska to byla paráda. Vlkančické a Jevanské údolí se docela kalilo. Začalo pršet, ale rychle to uschlo.
Nevadilo, jelo furt docela fest.
Někdo vzadu měl sebou kecafon značky Peter Freedom company. Nevíte kdo ho tam měl? Pořád z něho něco
řvalo, nadávky na počasí, na silnici... Ale jelo mu to kvalitně, vysoké karbonové a bílé ponožky k tomu,
sportovec každým coulem! Jevanama jsem hákoval nějakých 40 za hodinu a bylo to tak akorát na hranici
únosnosti, zbytek se rozpadl. Od Vyžlovky jsem počkal na "své" lidi a s Ice a Kolíkem jsme proti jasné
podešťové obloze jeli vstříc lepším zítřkům.
Iceman, 2008-04-18 06:36:12
Pohár to povyprávěl zcela přesně.U Vlkančic se přestali brát jakékoliv servítky a začalo se závodit,tempo pak
gradovalo až ke zmiňované čtyřicítce . U Jevan jsem byl zcela na odpis,naštěstí jsem nezůstal sám,Kolíkáč
solidárně zvolnil,no a pod Vyžlovkou se na nás usmálo štěstí v podobě vracejícího se Maliny,díky !!! Do Říčan
nás dovezl tempem,které málokdy šlo pod 37 km,já už ani nemluvil,jěště jsem zkoušel oba dva bratry v dresu
zlomit k Vendysovi,ale v tomto ohledu mi dali košem .To zas byl parádní čtvrtek .
Kolíkáč, 2008-04-18 11:33:50
Konečně taky nějaký objem Vše klaplo a tak před 14hod. vyrážím směr Polabí, tam se prý dobře objemuje.
Vzpomínám na moje zimní sporadické vyjížďky, ale trasu do Čelákovic jsem si zapamatoval, sice v Počernicích
je silnice rozbagrovaná, ale cyklokrosový výběh přes louku vše vyřešil. Dokonce mám tepák a držím se zásad
správné výživy , takže tepy kolem 120, vítr do zad a tempo ke 30km/hod., jen tak zvolna točit nožky. Dojíždím
do Kerska, udivují mě ty vily, které dokáže někdo postavit v krásném lese a kvůli tomu vykácet mraky stromů
Jo tady jsme s Malinou dělali společnou loužičku, pili z termosky a těšili se na jaro. A on ten čas je už
přítomností, jak to letí....
Otáčím zpět na Mochov, teď se vítr stává nepřítelem, a zjišťuji, že to bude jen tak tak, abych stihnul letce od
kostela. A to ještě moc neznám cestu, valím to přes Horoušánky, tady jsme se proplétali i jednou s Bigmigem.
Konečně Úvaly, Květnice áá Květnice se díky nové výstavbě plynule spojila se Sibřinou a jsme už doma. Ještě
se pořádně nafutrovat a napít, v nohách 70km a kolodějský kvapík před námi. Průběh i trasu již napsali jiní, já
jen doplním, že nej zážitek se udál u Vlkančic, magneťák do nich jsme stěží s Icem uviseli, ještě se hecujeme ve
sjezdu, že nám to nesmí ujet, v údolí k Sázavě se za to bere hlava nehlava a Ice chytá díru, kterou jsi pak ale v
pohodě sjíždí, to je rozdíl oproti minulému roku, má formu! A pak kostky ve Skalici, kde závodí se Svobodinem,
prostě rakeťák ... a nebo že by ten schválně zapomenutý tepák? Za závěr musím poděkovat Malinovi, počkal a
dotáhl hrobaře cyklistiky domů, díky! Nakonec doma 167km průměrem 29. Snad to do B8 rozchodím.
Léňa, 2008-04-24 20:37:33
Dnešní sraz již ve 14hod naznačoval, že se pojede docela štreka. Vyjeli jsme tedy Malina, Kolíkáč, Iceman a já
směr Mochov, kde jsme chtěli nabrat Kapra a vrátit se na oficiální sraz do Koloděj. V Mochově bohužel Kapr
nikde nebyl, tak jsme se vydali pře Čelákovice a Klánovice do Koloděj jen ve čtyřech. Cestou jsme se stavili v
Klánovicích v jednom restauračním zařízení, abychom doplnili ionty . Na srazu jsme měli najeto něco kolem
60km. Jely se docela kule, rychlost rostla, síly ubívaly, pocit správně využitého času rostl. Trasu jistě dodá

Malina , jen děkuji za krásný trénink , který obsahoval také kopečky ,dálo to 158km, průměrem 30,8. Mám toho
opravdu plné zuby.
Kolíkáč, 2008-04-24 22:00:09
Vítáme nového člena Iceman2008! Sundal tepák a v Kolodějích závodí jako většina z nás Sice jsme neuviseli
hvězdné duo Malina+Alánek ani na jednom brdku, ale kluci naštěstí ctí tým a tak vždy zvolnili či dokonce v
závěru i počkali. Sběrák byl dnes ve složení Ice, Kolíkáč a Fanda, který se shodou šťastných náhod nakonec
dovezl až do Říčan v závětří a pak ještě mohl být přítomen nástupu Maliny před Úhřiněvsí, kde to roztočil přes
60! Jo bylo to zase dobře okořeněné, díky všem
Malina, 2008-04-24 22:17:36
Dnes to byla paráda. Počasí rovná se půlka dobrého tréninku. Alánek byl neustále kárán, že je zvíře (ze zadních
řad). Na Kolíkovi už viry a nemoce nejsou znát a znovu je to starý známý Kolodějský matador. O Icemanovi by
člověk mohl psát romány. Pro mě černý kůň Mamuta. Léňa jezdil jako vždy skvěle, občas ulítl, poctivě tahal
špic. Astral byl jediný korálek, který se před kopcem nad Oplany odtrhl. Ostatní borci z jiných než Šlapkovských
řad skvěle doplňovali a přidávali na tempu. A abych si přihřál polívčičku, tak jsem před Uhříněvsí klukům
ukázal, své know-how na nedělní Da-Bu.
Kapr, 2008-04-25 07:24:53
Ahoj Šlapky. Včera ráno jsem zde zjistil, že vyrážíte ve dvě a protože jsem měl volno a bylo hezky, tak jsem se
chtěl přidat. Po domluvě s Kolíkáčem jsem vyrazil s velkou rezervou do Mochova. Cestou jsem se stavil za
manželkou v práci, dále jsem v Čelákovicích potkal bývalého kolegu a potom ještě jednoho. Do Mochova jsem
se přiřítil ve 14:32, špatně jsem odbočil a než jsem najel správně na Vyšehořovice, tak jsme se minuli. Ve
Vyšehořovicích mě bylo jasné, že dnes bude mojí vinou bude zase samotka. Tak jsem dal Český Brod, Sadská,
Kersko,Lysá, Čelákovice, Mstětice a domů. Celkem 102 km. Za zmatky se omlouvám, příště se polepším
Iceman, 2008-04-25 09:53:04
Tak vlastně ani nevím kde mám začít.Ráno se Vám probudím,hlava jak po opici,což je divné,neboť na
doporučení Šemíka jsem přestal pít pivo .Za to hlad veliký,který bych snad směle mohl přirovnat k hladu Pohára
po poháru .Kafíčko,internet,web a ... pamět se začíná pomalu vracet.
Když je " počasí " a je čtvrtek,vlastně i úterý,není co řešit.Kolodějští pokaždé zametou náměstí,děcka dostanou
mávátka a balík pacientů se vydává na své putování k Sázavě.Ani včerejšek tak nebyl vyjímkou,snad jen,že
čtveřice kilometrů chtivých šlapek,k nímž se i já hrdě hlásím ,natočila před ostrým startem cca 60 km při
vyhlídkové jízdě,kterou bych nazval " jízda za kapříky ".
V 16.30 - ostrý Kolodějský start.Ze šlapek přijel ještě Alánek a Astral.Dohromady je nás asi dvanáct,kol mě
samý vyholený nohy,no to zas bude nářez,v duchu se sebe,ostatně jako pokaždé,ptám,co tu dělám,po pár metrech
už ale nemyslím,hlava definitivně přepnula do módu "fixace" pláště přede mnou .Mukařov,nájezd na hlavní a
zběsilý úprk k Vyžlovce.Malina,Alánek,Honza Janura,Varta dres a vůbec všici pobízejí své " koně pod sebou " a
ženou je stále a stále rychleji.Jede se krásná linie,na špici se to krásně střídá,aby na Icemana vyšlo potáhnutí
těsně před kopcem u Vyžlovky a první problém je na světě,naštěstí Malina,vidouc mé problémy potlačí a
sláva,jsem zpět.No to je nářez,první brdek a hned problémy,co s tím,v duchu si říkám že to obrátím,ale oranžová
hrdost mi to nedovoluje,ne,nikdo o šlapce nesmí říct,že to zabalila,dívám se kolem sebe,vidím
Alánka,Kolíkáče,Malinu,Léňu,Astrala,ne ,nejsem tu sám,no to je doping,přivaly endorfinů regenerují moje
svalové tkáně.Zas to krásně odsýpá,v balíku to jen hlaholí,mít gel dal bych si,ale ani malťák v bidonu není k
zahození,v dálce vidím nějaký brdek a hele Oplany,hup,točím šílenou kadenci a lehký převod.Nějak se mi to daří
vydrásat bez větší ztráty,Alánek s Malinou si na špici dělaj co chtějí,sem tam,zatím v duchu jim vyčiňuji do
šílenců.Alánkovi speciálně.Ten jeho proklatý zvyk v kopci zrychlovat prostě nemusím .Karty jsou rozdány,na
čelo teda nevidím,ale vzadu je to jasný.Kolíkáč,Fanda a já to jistíme.Nicméně pokaždé se nějak zmáčknem,a
když čelo zvolní tak vždy docvakneme,v háku trochu orazíme,jenže přijde další kopec áááááá Nechyba,tentokrát
docvakáváme až za Sázavou.Teda že bych byl fit,to teda rozhodně nejsem.Nicméně pořád je to do Prahy dálka a
svěsit teď nohy by znamenalo sebevraždu.Stříbrná Skalice a kostky.Toť takový evergreen,řidítka jsem sice ješte
neznečistil,ale nemám k tomuto potupnému aktu daleko.S Kolíkáčem se triumfujeme,kdo je na tom hůř.Kolíkáče
alespoň neopuští dobrá nálada,já už si sem tam neodpustím hlasité poznámky K Alánkovi pokaždé,když je na
špici .Nicméně dělá,že se ho to netýká !!! A tak to směrem na Jevany pálíme v rytmu kankánu,jen občas
rychlost padá k 35 km,to je pak paráda,to se to odpočívá,aby zas za chvíli to proklaté V / čili rychlost / šlo
směrem nahoru ke 40.Ale co,Propast je již za námi a já vím,že už teď nějak doojedu.Před Jevanama svěsím
nohy,své rozhodnutí sděluji Kolíkáčovi,ten mě přemlouvá aŤ to zkusíme až ke Gottovi,blázen,netuší,že v
Icemanovi už není ani kapka energie,ten poslední hlt maltodextrinu to nemůže vytrhnout.Sladké snění pak ale
vystřídal úžas a děs.Černé Voděrady.To snad ne !!! V celém balíku to zahučí,někdo řve nadšením,Malina,Alánek
a spol.ničí svoje pily,já honím kašpárka,a nadávám jak špaček.Naštěstí Kolíkáč a Fanda jedou za mnou,mohu tak

relativně jet svoje tempo a ejhle,najednou to jde,pravidelně se zvedám ze sedla,však za chvilku budem
nahoře,ještě poslední kopec lesem u Zvánovic a paráda,jsme nahoře,teď do Struhařova magneťáček,ale co,teď už
si pojedeme jako lidi.....ježiší ONI čekají,nee kecám,jsem rád,moc děkujeme pánové !!!A zas jedem,točíme,na
horizontu Honza Janura přišlapává,nevěřím svým očím 35km,z toho jednomu vyschne v hrdle,chci se
napít,bohužel bidony jen chrastí.Říčany jsou tady,sláva,vzpomínám na Vyhupa,tady jsme se vždy loučili,dneska
by se ti ti líbilo.A pak už jen hlavní na Uhříneves,v háku si vychutnávám 50tku,Malina,Honza Janura jsou při
chuti,pak tempo s Léňou trochu upadá,jdu přes něho,chci si dokázat že 50 umím také,co to,z levé strany kamion
zn.Malina s návěsy to valí přes mě a já už jen máívám rukou.Zatraceně to byla dnes dobrá Kolodějská storka
P.S. Šemíku,večer jsem si 2 piva přeci jen dopřál
Kolíkáč, 2008-04-30 12:10:17
Včerejší Koloděje nebyly o emocích, ale spíše o tvrdé dřině, tedy alespoň pro mne Malina s Alánkem se
vyklusávali po nedělním masakru, Iceman něco mlel o svém Zlaťáku, a ještě tu byl Romča ze žlutých vos, který
prý bere antibiotika... K tomu to počasí, které se v závěru zvrhlo v totální déšť, takže jsme jen tupě šlapali,
občasný magneťáček se vyhoupl na velkou, abych zjistil, že na to vůbec nemám . Za Mnichovicemi to Malina
zaflekoval a poslal Romču do příkopu, naštěstí bez následků, pak jsme se motali kolem Štiřína, Popovic a přes
Průhonice domů. Pěkně jsme se zaprasili, už mě to docela přestává bavit, málem co vyjížďka to dojedu domů s
mokrým zadkem hrozny jaro. Tak snad bude lépe!
Iceman, 2008-04-30 19:31:16
Já se ke Kolíkáčovi jen přidávám,včera to pro mě byl jen a jen tvrdej arbajt.přes víkend jsem se zprasil v
Kérkonoších a nohy ještě zdaleka nebyly ready.Už cestou na Mukařov jsem trpěl jak zvíře,nohy fest bolely.Pak
se odpojil Alánek,a my ve čtveřici pokračovali směr Mnichovice a Mirošovice.Ve stoupání k Popovicum jsem už
musel s pravdou ven a poprosit o zvolnění tempa.Pak jsme namotali něco km kolem Štiřína , já geniálně
navigoval,takže jsme Štiřín skutečně jeli dvakrát .No a pak už návrat,začlo trvale pršet,taky slušně přituhlo,já
poprvé v krátkým,v posledním brdku u Petříkova jsem normálně vytuhl a bylo mi uplně fuk,že na mě ostatní
musej čekat ale počkali a dotáhli mě až na Jížo,takže dík.
Malina, 2008-05-01 21:34:30
Dneska trochu více vrchařsky zaměřený trénink. Jeli jsme od kostela z Kolodějí ve dvou. Moje osoba a můj oř.
Tak jsme si to dávali. Nejlepší byl asi výšvih na Nechybu při pozdně odpoledním slunci a celkem nízký provoz i
na hlavních tazích. Docela pěkně nám to jelo. Nebýt v UACu lidi typu Zahrádka, Radek Procházka, sestava
Vokolek, tak si v sobotu docela věřím. A na Kuřeho nesmím zapomenout. Trasa- výborná, musím si ji
zapamatovat a příště navrhnout...To bude pak zase pozitivních příspěvků v diskusi.
Léňa, 2008-05-06 20:22:39
Když jsem přijel na sraz tak se mi honili hlavou dvě myšlenky. Našlápnutá účast, absence Maliny (udělal jsi
Malino dobře, zdraví je na prvním místě!). Pozitivní byla účast Kolikáče a Alánka. Už od začátku se jelo dost
svižně, Alánek tahal špici fakt drsně a již po 12km jsme ztratili nějaké korálky. Ve výjezdu na Ondřejov nás
vyhecoval šumavský borec Svoboda a svým nástupem zapříčinil, že jsem tento výjezd poprvé vyjel na velkou .
V Ondřejově se již vyselektovala šestice ve které jsme pokračovali na Chocerady, Komorní hrádek (tento kopec
se jel stále nad 20, tepy nešly pod 180) a pak nějak na Čerčany, Mirošovice a tak nějak do Říčan. Jelo se již
závodní tempo tak opravdu jsem nestíhal sledovat trasu. Alánka jsem musel stále krotit, aby se šetřil na
Kněžmost (odtáhne tam min. 25km). Po 67km ve zvlněném terénu jsme měli průměr nad 32, takhle jsme si
vyjetí před Kněžmostem nepředstavovali tak jako správný tým jsme se s Alánkem a Kolíkáčem odpojili a zbytek
cesty absolvovali ve třech. V Říčanech toho měl ještě Kolíkáč málo tak jsme si cestu protáhli nazpátek přes
Tehovec na Koloděje. Počasí krásné, týmový duch super, kvalitních 101km a zničený přesmykač.
Alánek, 2008-05-06 21:25:37
Dnes opravdová pohodová vyjížďka. Nějak jsme se šetřili před časovkou, snad jen malé vyblbnutí ve stoupání na
Ondřejov, ale jinak pohoda ve skvělé společnosti Kolíkáče a Léni. Dobrou náladu neskazil ani můj defekt
zadního kola, takže naprostá spokojenost. Ve čtvrtek budeme trhat asfalt
Kolíkáč, 2008-05-07 11:22:41
Pánové to popsali moc růžově , pro mě to bylo utrpení od začátku do konce. Zatímco oni se šetřili, já plival krev.
Ale znovu se projevil oranžový duch, když na mě počkali a dotáhli až do Prahy. Kvapíkové tempo se roztočilo u
Struhařova a přes několik vyfrézovaných míst, která jsme přelítli, přišel brdek na Ondřejov, ve kterém Svobodin
zařadil kosmickou rychlost a za ním se vydala celá tlupa. Až na mě. Vůbec jsem nechápal, kde vzali síly na to
zrychlení, takže už jsme si plánoval soukromý výlet do Posázaví. Před horizontem vypadl Ala, no vypadl, spíše
jen tak zpomalil, protože už u kostela hlásil, že má od doktora ještě zakázány intenzity. Počkal na mě a už

spřádáme plány, jak dáme pivko na Marjáně a uděláme si hezký podvečer. Ale nestalo se tak, na návsi v
Ondřejově na nás čekají hladový vlčáci a ženou nás do Chocerad, kde také frézují silnici, takže prolétneme
oblakem prachu a dole opravovaný most přes řeku musím zdolat přes schody. A hup na Komorní Hrádek, dali
mi náskok, takže jsem překvapivě uvisel až nahoru, pak Svobodin málem chybně najede na dálnici, a už se to
pálí na Vranov, kde už správně odbočujeme doprava na Čerčany. Zase brdek a zase nestíhám, stále stejná
písnička, tady ale naštěstí čeká Alánek, prý se nebude honit před Kněžmostem. Pak čeká i Léňa a já se jen
zahakuji za naší trénující dvojičku a tiše trpím. Hlavně ten výjezd z Mnichovic na Světice, to byla óda, táhlé
stoupání a stále přes 30km/hod., ždímou mě jak mokrý ručník, jéé jak by mě bylo na Marjáně . Jelikož je
18,30hod. a počasí je krásné, natahujeme to ještě přes Říčany a Strašín, kde Alánek defektí a dojíždí nás odpadlý
korálek Kubajz. Teď už jen volně točit nohama, kecat a doplácat to domů. 123km průměrem 29. Chlapci díky, že
jste počkali, to se cení
Honzis, 2008-05-13 20:21:53
Tož zmazali jsme se dobře jenom výčtem - Struhařov, Voděrady, Kostelní STřímelice, ze Skalice po hlavní na
Konojedy a pak už klídeček Vyžlovka, kde jsem se odpojil Za tu dobu byl průměr někde lehce nad 33
690nastoupáno na 50km, takže trošku soda Chlapi díky! AKorát jsem musel jet z domova na start čásu 32km za
1:00, takže jsem byl ze začátku docela grogy a pak domů skoro 30km víceméně furt proti, i tak ale doma průměr
32,2. Chudák fortík, ňáko se mu nechce řadit a opět zalízá sedlo a zadní kolo neudrží rú v rovině, takže ho budu
muset na Mamutu šetřit.
Malina, 2008-05-13 21:16:08
Gumovali jste se pěkně. Chudáci vaše pily, že vás to baví?! Ale upřímně, pokud bych neměl zdravotní vroubky
a v sobotu se nejel Mamut, tak jsem s váma tu pilu ničil též. Křičel bych u toho ještě huráááá a pomalu si
uslintával na řidítka. Dnes se na špici vyselektovala hlavně čtveřice Honzis, Alánek, koprovec slávista Ála a
vlasatý biker z Říčan. Frajeři to pořád hnali k Neumětelům, co dělali v neděli, to už jsem se nezeptal...
Zkoušel jsem to s vysokou kadencí s nimi. Ovšem frekvence 105-115ot. mi sloužila pouze k tomu, abych
plantážníky jen sledoval s odstupem. Točit bych musel snad 256 za minutu, abych jel po jejich boku.
Užíval jsem si pohled na Romču Chládka, neskutečný co ten chlapík v letech vydrží. A s úsměvem na rtech a
mysli jsem při pohledu před sebou viděl opět starého, známého, nikdy nepovolujícího, závoďáka Kolíka! Formu
časuje v pravou dobu těsně před Mamutem. Skoro celé grupa se pak sešla na osvěžovně v Sibřině. Závěrem bych
chtěl říci, že se dnes v Kolodějích pro změnu jela čočka.
Kolíkáč, 2008-05-14 12:04:57 :: Upravit :: Odstranit
Co ke včerejšku dodat po Vašich reportech? Byla to pravá kolodějská paráda, účast snad 15 lidí, dokonce dorazil
i Honzis, sice mu chyběly jeho oblíbené kecky, ale jeho pověstnou pilu v kopcích dostatečně ukazoval. Říčanský
Fanda už má taky formu, takže ani pomoc celého týmu při sjíždění děr mě nepomohla, abych ho dostal A na
zahrádce v Sibřině už poprvé letos hlaholily orange hlásky o tom, jaké to bylo zmazání se. Tak teď už jen vyležet
formu na Mamuta
Honzis - Koloděje, tam to jede!
Konečně jsem stihnul úterní Koloděje, i když jsem přilétl na místo výjezdu po hodinové časovce na 32km s
průměrem asi 32,4! Aspoň, že foukalo do zad! U autobusů se to hemží Vinohradskými šlapkami a karbonem :-)
To je strašný, jak lidi mění „klasické“ silničky za černé skvosty. Slávistický dres nevěstí pohodové tempo a
musím říci, že začátek se rád vezu v háku. Hnedka pravá, levá, projeto obcí Křenice a po novém potahu pěkně na
Strašín! Kecám s Kolíkáčem a okouknu jeho Triexperta. Taky mi říká, že s těma tretrama to už nejsem já :-)
Odvětím, že je strašný, jak měknem. Přichází moje chvilka na špici a vcelku s klidem točím 53/21 v nejprudším
místě před Strašínem, pak hnedka střídáme a svištíme k I/2. Vymeteme pár děr, na hlavní se napojíme v pohodě
a jen se zahlásí pravá a přes Tehovec to drtíme vstříc Struhařovu. Tempo se zvyšuje, všici drtí „pily“, letí se
skoro třicítkou! Vyfrézované úseky u Struhařova ňáko nezvládám a vždycky „prda“ do zadního kola. Jaksi
neumím skákat … V táhlém klesání do Třemblatu už jedu krev, páč nejsu zvyklý jezdit 40km/h a víc! To je kaše
jak na Úvalech! Levá – jasně! a už přichází selekce našich řad :-) Ve Zvánovicích se prvně pořádně zvedneme a
já zaujmu první místo a na 53/21 vydupu cca 9% stoupání, pak si zvolním, což nebylo taktické, jelikož všici se
do následného „hupu“ rozjeli přes 70km/h! Na 53/11 se smrtí v očích nalétnu do další rampy, kde už nás tolik
není a jen pomalu se prokousávám na třetí flek. Sjezd do Jevanského údolí je docela v pohodě, to klesání do
Hradce je pro mě moc a nestíhám svému parťákovi, který je asi o 35let starší! Raději odstřídám a zahákneme se
nakonec grupy. V Hradci pravá, chvilku volně a domlouváme se, že jen do Kostelních Střímelic a pak spadnout
do Stříbrné Skalice. Na 53/19 držím čelo a švihám jenom 26km/h, za mostkem se propadnu a kolodějský balík
zase nabírá na tempu, takže hnedka naházet 53/21 a frčet! Znovu se ocitnu po boku „Trekaře“ – vlasatý bajker z
Říčan, víc nevím. Zezadu hláška – shoďte ty pily, deptáte mě. To je impuls k tomu, abych zavzpomínal na
Pečeckou čočku a s vtipem odpovím, že tady to je na 19ku a dodám – chceš ji tam? Zařadím do těžka, zvednu

zadek a 27km/h letím do serpentíny, pak radši 53/21, abych se neutavil. Nikdo za mnou nesprintoval, škoda.
Prolétneme vsí a v táhlém kopci do Hradových Střímelic jedu v sedle kaši 53/17 asi 32km/h a stejně se vlevo
kolem mě pár lidí přežene. Tyhle brdky hold umí, ale na Ondřejov známe lepčí koně :-) Padák zakončený
kostkami svištíme šedesátkou a já jsem poslední. Hážeme levou a drápeme se na Hradecký kopeček. Balík se
natáhl, já na 53/21 jdu ze sedla a chytnu se „Trekaře“. Za námi díra, ale nemám na to, abych mu ujel, tak jen
sleduji jeho elegantní styl visíc mu za zadním kolem. Pod vrcholem nás někdo dojede, takže prubnu krátký
nástup, ale hned se nechám dojet a pak zase pokorně na druhé místo. Kousek k odbočce na Oplany i odtáhnu,
pak sešup do Konojed a nehezké stojka nahoru. To je skoro shodit pilu! Trekař jde dopředu, já už nemám moc
energie ani morálky, takže se spokojím s druhým flekem. Na 53/24 byl ten konec 18km/h tak tak. Od hřbitova se
zformujeme do skupiny a já zaujmu obligátní druhé místo, páč ten říčanský vlasáč jede po rovině famózně a
skoro bych ho podezříval, že má v Ksýriiích motorek :-) Před Kostelcem stihnu sníst Tatranku, pak levá a pěkně
po větru k Jevanům a lesem do Vyžlovky. Kousek odtáhnu, ale roviny prostě neumím, takže se háknu a na
Vyžlovce z kolodějského rychlíku vyskočím a švihám dom. V tu chvíli máme asi 52km, 690m nastoupáno a
průměr 32,9 svědčí o tom, že z Kolodějí to bylo přes třiatřicet! Už volněji padám ke Kostelci a bojuji s
protivětrem. Bojím se deště, ale nakonec z toho bylo jen pár kapek z Kouřimí. Doma juknu na budík 113km av
32,2, převýšení asi 1050m. Takže všem díky, vskutku parádní sodovka :-) Jen nechápu, že to někdo dokáže ujet s
báglem na zádech, to by mi asi jeblo. Já uklidím svého Fortíka a musím se mu omluvit za ten nášleh, přecijen už
na to není zvyklý :-)
Malina, 2008-05-22 21:56:21 :: Upravit :: Odstranit
Příště budu řvát, jak Tur. Omlouvám se před takovou jámou se má ukázat více, ale v té rychlosti co jsme valili,
nevím jestli by to k něčemu bylo. No jinak mohu celkem čestně říci, že jsem se dnes solidně zrakvil. Klímáček
nás pořád hnal někam na východ. Už jsme vybírali penzion ve Šternberku...Naštěstí jsme to v Sázavě hned
stočili do stoupání na Trucovnu. Nohy moc netrucovali ale, po 5dnech bez kola to žádná pohodička nebyla.
Davídek ke konci neustále přihazoval a mě nezbylo nic jiného než mu jen čumět na šaltr. A nakonec vám dobrák
stejně řekne, že mu to nejede. Dnes se skupina udržela až do cíle, což je vzhledem k trati, kterou jsme jeli
bomba. Takže i stoupák na Ondřejov a magnet až ke Struhařovu. Pak už se spíše jen točilo holemi a ústy ale i tak
to dnes stálo zato, bez vody, nové asfaltky, prostě krasavec...
Kolíkáč, 2008-05-23 09:25:37 :: Upravit :: Odstranit
Zrakvil je slabé slovo já jsem snad více mrtvej než po Mamutu. U kostelíka se nás sešlo 7 kousků, ikona
Koloděj Romča (CKKV), Malina, Ice, Léňa a pak jeden nováček, z kterého se nakonec vyklubalo pěkné kvítko .
Kluci ještě hlásili, že má přijet Alánek, tak když jsme v dáli zahlédli oranžovo, řekli jsme si, jo to je on, ááá má
novou helmu a brýle a...a...a néé to není Alánek, ty bláho, to je Rošky!! Vyrážíme tedy na pokojný výklus po
Mamutovi, když po chvíli se v dáli před námi zjevuje bílo černý dres, který nevěstí nic dobrého, Klímič od
Vokolků. Romča hned hlásí: "... ááá ten nám zase bude natahovat držky", a taky že jo, a už navrhuje mírně
zvlněnou trasu Po pár defektech, nejdříve Malina ladí sedlo, pak neukážu jámu Léňovi, kterou vidím na
poslední chvíli (omluva) se konečně dostáváme naVyžlovku, přes Konojedy do Skalice a hučíme to do Sázavy.
A tady přichází pro mě překvápko, když si dáváme pro mě neznámý stoupák směr Bělokozly. Asfalt je tu krásně
vyžehlený, jen ty moje nohy už se netočí, tak jak by měly, a tak si to užívám na chvostu společně s Icem. Celá
grupa je fuč, vůbec nemáme nárok, a kopec je to překvapivě dlouhý, s Icem ho známe jen směrem dolů, jednou,
když jsme tam jeli ještě s Vyhupem od Šternberka. Konečně nahoře a na bus zastávce nás vítá plakát "Sto zvířat"
jo to sedí , těch zvířat je ale šest a čekají na nás na návsi v Bělokozlech. Sakra, tady to je teda romantika, jakoby
se čas zastavil, žádná auta, louky překypující zelení a žlutou řepkou, naprostý cyklistický ráj, ani se nechce věřit,
že za chvíli se zase budeme motat mezi auty v Praze. A pily se drtí dál směr Kolbabovo na Ostředek. Malina řve
nadšením, ve dvojičkách to jen ševelí, Rošky, který si odbývá kolodějskou premiéru, si jen spokojeně pobrukuje,
ten nám tu ještě scházel , chlape máš formu! Vodslivy směr na Chocerady jsou zavřené, dělá se tu nový povrch,
ale mi to naštěstí bez problémů můžeme projet a užít si parádní sjezd. A je tu utahovák směr Ondřejov, kopec s
vrchařskou prémií, scénář se opakuje, zase s velkou ztrátou vzadu s Icem se kroutíme nahoru. Kostky na
Ondřejově naznačují závěr a tady nastupuje Ice, čumím jen, jak vrána bez křídel, síla už není. A u pumpy zase
čekají, tak paráda, to ještě zaručuje kvalitní svezení až domů. A taky že jo, zase nový povrch na Svojetice, pak
přes Říčany a Kolovraty, to šustíme stále závodním tempem do Prahy. Byla to zase hitparáda, vypadá to, že ty
opravené silnice s novými povrchy dají vyklusávacím vyjížďkám do Posázaví úplně nový rozměr. Moc se na to
těším a díky všem za trpělivost při čekaní. 125 prumerem 30
Rošky, 2008-05-23 16:33:30 :: Upravit :: Odstranit
Ahoj, díky všem za včerejší jízdu, moje první Koloděje, bylo to fakt super.Máknul jsem si dost, nohy tuhly a
kdyby se v Bělokozlech a Ondřejově nečekalo, tak bych se cestou domu v balíku moc neohřál.Teda měl jsem co
dělat ustát tempíčko i přez Kolovraty.Pokud práce dovolí rád se přijedu zgumovat na další Koloděje

Kolíkáč, 2008-05-27 22:29:19 :: Upravit :: Odstranit
Pravdu díš závoďáku Málem 20 kousků se proletělo rovinatějším profilem po krásném asfaltu, s Icem jsme se
shodli, že Ondřejov díky tomu povrchu ani na velkou nebolí V Ondřejově myší dírou na Kostelní Střímelice a
krásným padákem až do Propasti, pak údolím do Skalice a Vlkančice se svým utahovákem, který bohužel trochu
načal Iceho, kterého jsme poté vytrousili ... pak ještě pár houpáků do Kostelce a v kolotoči se roztočíme až před
Říčany, sakryš točili jsme se snad 50km/hod., div se nám hlavy nezamotaly. Sibřina láká a tak jak včely na med,
tak i "Ruměnice pospolné" (díky Kolbabo) se svými soukmenovci končíme na hřišti ve stínu pípy. Doksy jsou
cítit ve vzduchu, probírá se taktika, historky z let minulých a i říčanský Fanda má nutkání připnout ve čtvrtek
zase po delší době číslo a zahrát si na závodníka... (ten bídak stál v roce 2003 na bedně a vyhrál 10kg cukru ... jo
bylo to parádní, to jsou ty chvíle, pro které stojí za to šlapat v sedle kola
Alánek, 2008-05-27 22:51:45 :: Upravit :: Odstranit
Já že zlobil? Dal jsem nástup na Ondřejově a čekal jsem kdo se chytne. Zničeho nic projela okolo mě ne
mašinka, ale mašina jménem Malina a na pár metrech my dala dobrým 30m, které jsem až do konce stoupání
nesjel. A pak, že já jsem zlobil. Jinak dnešní Koloděje neměli chybu. Až na už zmiňovaný závěr se jela pohoda,
všichnio se šetřili na čtvrtek. Tak ať Vám to tam vyjde pánové. Díky za skvělí trénink. Zdar a v úterý před
Sojovicema se na Vás budu těšit u kostela. To si dáme trošku do těla
Iceman, 2008-05-28 08:12:48 :: Upravit :: Odstranit
Zpočátku včerejší Koloděje opravdu vypadaly i z mé strany nadějně,tedy v tom smyslu že bych je mohl celé
absolvovat v balíku.Jela se pohoda,pro ostatní teda , já tak nějak plandal vzadu,snažil se sem tam ucucnout z
bidonu a v duchu nadával na Alánka ,kterej jezdil i včera jak protženej,zvlášť do kopců,takže i já jsem byl
přinucen absolvovat Ondřejov na pilu.No a pak přišli Vlkančice a s ním můj rychlý konec,nejdřív jsem se
omylem dostal na čelo s Malinou,pak ten brdek do vesnice mi vzal všechnu sílu abych i přes veškeré úsilí na
něm ztratil snad 20 metrů,tak 5 minut trvalo než jsem se přicucl a vtom mi to znovu cuklo a já už se vzmohl jen
na mávátko .
Malina, 2008-06-03 20:54:53 :: Upravit :: Odstranit
Alánek se přijel pochlubit novým nádobíčkem a zejména novou 53zubovou pilkou. Přijemné svezení. Na
Hradešíně jsem myslel, že odpadnu. Nohám se zpočátku moc nechtělo ale pak se to nějak samo rozjelo a paráda.
Krásný, živý švih. Spíše jsem točil, sem tam spurtík. Jupí Posázaví, Odolov je minulost.
Kolíkáč, 2008-06-04 09:42:51 :: Upravit :: Odstranit
Po víkendové pauze od kola se celý natěšený řítím na školní výlet. Je vedro, a tak krásně nalehko si užívám toho
báječného cyklo počasí. A nejsem sám. U kostelíka už 10 nažhavených účastníků. Koukám jak blázen na
Kaprovu raketu na které přijel, celokarbonový Autor, červený Ksyria, nablýskaná Dura, cena prý kolem 100
000,-., tak to s ním uviset Rampa nemám nárok . Po chvíli z něj naštěstí leze, že ho má jen vypůjčený na
testovaní. Ale stejně budou na Hoblovně s ním problémy, pro mě je Kapr příběh z Hollywoodu, za rok jezdit bez
problém Koloděje a Doksy jet v prvním balíku, to prostě nechápu. Dále obdivujeme nová kola Alánka, které už
nejsou vypůjčeny . Vzhledem k černým mrakům volíme netradiční trasu na Hradešín, obdivuji Icemana, který po
Sudetech začal pěkně lítat. Kapr si spokojeně pluje na uhlíkových vláknech a už spolu plánujeme Rampa a
sobotní Sojovice. Padáme do Českého Brodu a objevujeme pro mě novu trasu na Kostelec. Je to táhlé stoupání,
které snad nikdy nekončí a to ještě Romča nahodil motorovou pilu a řeže to a řeže Před Kostelcem ještě s
Malinou dotahujeme Icemana zpět do balíku, ten už si ale mezi fousy brumlá něco o školní jídelně a tak se
odpojuje. Dáváme ještě Jevany a Voděrady, naštěstí jsou všichni nějací zmožení z víkendu a tak mě tam
nenechali, a pak už je to hitparáda po nových asfaltech, to by člověk neřekl, jak se to může valit, když Vám kolo
nedrncá a nemusíte ukazovat samé jámy. Míříme na Sibřinu a před ní se to zvrhne v totální závod, mírné klesaní
se stále maže kolem 55-60km/hod. a tak tradiční várnice s čajem ve školní jídelně všem skvěle chutná Natočeno
103 průměrem 31
PeBe, 2008-06-05 20:04:11 :: Upravit :: Odstranit
tak jsem doma, byl to teda kalup, to jsem ještě nezažil jinak jsem visel co to šlo, i tenOndřejov na velkou jsem
vyjel, ve sjezdech, jak jsem vyžranej, tak mi jede docela rychle a nějak jsem se nedopatřením dostal dopředu, to
jsem opravdu neplánoval Ve výjezdu z Chocerad jsem najednou osaměl, ale určitě byl ještě někdo za mnou,
potom se kolem mě někdo prohnal že byl asi pád v Choceradech. Když jsem se vyškrábal nahoru, tak jsme chvíli
čekali, zkoušel jsem se dovolat nepřítomnému Kolíkáčovi a Roškymu a nic. Tak se zavelelo, že teda jedeme dál.
Pak už to tak fičelo a já byl v takový krizi, že ani nevim kudy se to jelo, pamatuju si akorát Sázavu, Stříbrnou
skalici, Jevany, Vyžlovku a potom k Říčanům. V Křeslicích jsem se odpojil, zbytek jel někam do hospody, ale to
už jsem fakt přestával točit nohama Nějak jsem to domotal doma a byl rád že jsem slezl z kola. Děkuju, že jste
mě nechali vzadu v klidu viset a nenutili mě jezdit na špici

Honzis, 2008-06-10 20:23:50 :: Upravit :: Odstranit
Kolíkači - kde jsi odpad - za Konojedy? Asi si kolegiálně čekal na žluťáska nováčka. Ten můj nástup na 53/11
byl docela dobrej Pak se kolem mě přehnali a sjížděl jsem je v kopci ke Skalické myslivně - tam jsme byli 4 a
počkali na zbytek. Pak Vlkančice, Skalice a Ondřejov jako zlatý hřeb. Vlasáč nasadil velká a 21 nebo 19z a
frčink! Jsem hekal, vstával ze sedla a on si seděl v klídku jako kvočna na vejcích speed nešla pod 22 ... Na
kostkách už pohoda, čekáme, nakonec pokračujeme sami na Voděrady, Aldašín a u Kostelce se dělíme, že ještě
dá ňáky brdky tak do půl devátý! Já už spěchám dom - 123km
A co Malina - si dal vlastní trasu? Nějak rychle zmiznul! Akorát jsem nechápal jak si může kmihat furt malou
placku třicítkou Já měl 53/17 a on 39/15 či co!
Malina, 2008-06-10 21:17:33 :: Upravit :: Odstranit
Právě, že jsem musel kmihat...
Hlavní důvod byl ale ten, že mi před Babicema spadl řetěz až na pedál a než jsem to nahodil, tak jsem balík už
neviděl.
Každopádně dnes jsem se do žádných "akcí" pouštět nechtěl. Jsem rád, že jste mi ujeli.
Ale jinak dobrý odtrénoval jsem své.
Míra, 2008-06-11 10:18:26 :: Upravit :: Odstranit
První letošní poctivější trénink na silnici a seznámení s terénem byl celkem rychlý, asi stárnu. Dík Kolíkači že jsi
se obětoval se mnou a omlouvám se že jsem tě brzdil. Až na to blízké setkání s novým Choceradským asfaltem
kde jsem to k vůli tlusté babce položil tak se mi to líbilo.Příště vím co mě čeká a to co s vámi ujedu to ujedu a
zbytek si odšvrlám sám.Tak čau asi v úterý
Kolíkáč, 2008-06-11 10:30:48 :: Upravit :: Odstranit
Míro teď jsem to zrovna dopsal a koukám, že jsi mě předběhl Žádný obětování to nebylo, hezky jsme si to užili,
já díky !
V Kolodějích měla premiéru další Šlapka, a to Míra. Sešlo se 10 kousků a valilo se po nových kobercích na
Mukařov, u Strašína jsme vytrousili Malinu, v Mukařově netradičně doleva vzhůru k Léňově jámě, kterou jsem
mu neukázal a kde před nedávnem defektil. Ale dnes už je tu taktéž natažen nový povrch, tak si to svištíme dolů.
Pak přes Vyžlovku na Konojedy a magneťáčkem na Oplany, tady začíná Míra trochu ztrácet a tak se
vzpomínkou na Vyhupa, který mě vždycky docvakával nazpět, se pokouším Míru také dotáhnout. Ale je to
marný boj, přecejenom sjet 7 borečků je nad naše síly, balík nám mizí přes Vlkančice a když ani u Sázavy
nečekají, tak se rozhodujeme, že si uděláme ještě hezký výlet, když je tak krásně a jedeme do města Sázava a
pak prďáček na Dojetřice. Kolbabův Ostředek s výhledem na Ondřejov, kam se za chvíli zase budeme sápat, je
nezapomenutelný a to nás ještě čeká zasloužený sjezd přes Vodslivy, jak jinak, též po novém koberečku. Řítíme
se dolů a v jedné zatáčce se proti nám zjeví poněkud korpulentní chodkyně, já ještě stíhám ji objet bez potíží,
Míra už takové štěstí nemá a po myšce kterou hodil, neustojí tento manévr a poroučí se vstříc hladkému asfaltu.
Naštěstí jen lišej a roztržené šlapkovské kraťasy, což ho mrzí nejvíce Chocerady s neprůjezdným mostem pro
auta, my cyklokrosovou vložkou ho zvládáme a vzhůru na Ondřejov, pak přes Mnichovice, Říčany a Kolovraty
domů. S Mírou jsme dobře pokecali a užili si ten letní, málem tropický, podvečer. Mě to hodilo 122 průměrem
29.
Kolíkáč, 2008-06-17 09:03:35
Neúčast na Pekle mě mrzela, ale již dopředu naplánovaná sobotní rodinná akce byla přednější. Volnější neděle a
blízkost Rampa mě vyhecovala, že bych mohl zkusit premiérově nedělní Koloděje. Studené ráno mě donutilo
vzít teplejší věci, ale u kostela se už dostávám do provozní teploty, když vidím ten houf nadržených borců.
Věkový průměr bych tipoval kolem 50-60 lety, ale je tu třeba i Svobodin, Libor Janoušek, rychle se uzdravující
Jarda Hanzl, táta od Davida Klímy, Honza Janura, Roman Chládek, Tomáš Jech a další, no 20 nás určitě je.
Tajně doufám, že se někde zjeví i Vyhup a přání je vyslyšeno, před Strašínem si podáváme ruce. Ó jak radostné,
Vyhup celý ve šlapkovském a na kole, hned spolu do dvojičky a kecáme a kecáme . O moc pomalejší a
výletnější mi to nepřipadá oproti nášlehům v týdnu, za Vyžlovkou Vyhup vymete jámu, ono v tom stínu lesa a v
těsném balíku se snadno přehlédne. Naštěstí bez defektu, ale ráfky dostaly co proto . Mastíme to po hlavní na
Zásmuky, kde nás proberou nechutné kostky, zapomenutými vesničkami se domotáme do Uhlířských Janovic.
Vyhup mě překvapuje jaký má přehled o dění ve Šlapkách, jsou to paradoxy, zrovna když si dal pauzu, tak mu
opraví okolo Říčan takový krásný silnice, jeho dlouholetý soupeř Pepa Vejvoda nemá zrovna tuto sezónu svoji
obvyklou vrchařskou formu, no prostě sranda, ale Vyhup už má 3 kila dole a zdá se, že příští sezóna bude zase v
jeho podání zabijácká . Z Janovic do lajny a šviháme to na Nechybu, docela fouká proti a nechápu, kde ti "dědci"
berou tolik sil, výletně tedy opravdu nejedeme. Serpentiny k Sázavě se promění v regulérní závod, a brdeček
okolo kláštera se drtí pily... pak ještě kostky ve Skalici, někteří si pro jistotu ještě šoupnou Ondřejov, mě už stačí

údolí, slíbil jsem, že kolem oběda budu doma a tak se děsím, až všichni zapadnou do mukařovské hospy na
ovocné knedlíky a já se budu motat osamoceně domů. Ale naštěstí 3 jedou taky na Prahu a tak jen kukám za
nimi. Jo 135km průměrem 31, i když bez výraznějších kopců, mě unavilo dostatečně, a tak ve vodorovné poloze
doma na gauči jsem vzpomínal na Vás, jak se smažíte v Pekle. A dneska se taky chystám ke kostelíku na
poslední masáž před sobotním Rampušákem...
Kolíkáč, 2008-06-18 08:41:33
Koloděje včera odpanily další Šlapku, a to Gavoše. Cestou ke kostelíku mě dojíždí Honza Janura a tak cesta
rychle utíká, u zastávky už se rozdávají lístky do úterního vláčku, Iceman, Gavoš, Kapr, Roman Chládek, Franta
a další ... nakonec příjemných 10 kousků si to hasí na Říčany. Ice hlásí, že dnes se sklouzne jen do Mukařova,
ale jedeme trochu netradičně přes Tehov, Strančice, Kunice do Mirošovic, cestou nabíráme i neznámého cyklistu
ala obživlý Marco Pantani , pak ho ale po chvíli zase ztrácíme a i další cestující musí vystoupit, trefil šutr
předním kolem a má defekt, jak glosoval Gavoš, dostal to přímé na komoru Tempo není výletní, každé
sebemenší stoupání se jede slušná čočka, s Icem tvořím prošité duo na konci vláčku, za to premiérový Gavoš to
drtí jedna radost blízko špice. Kostkové serpentiny v Senohrabech dolů a pak údolíčkem směr rodiště Josefa
Lady, na špici se usadil bajker s copánkem, což nevěstí nic dobrého... Ice, který jede jen do Mukařova nakonec
končí pod Hrusicemi, po chvíli pod Ondřejovem zůstává pozadu trojka Kapr, Kolíkáč, Gavoš s kormidelníkem
Frantou, který velí střihneme to zkratkou přes Zvánovice, Voděrady a v údolí si je sjedeme. Kapr máchá
ploutvemi jako ďas, počítám, že na Rampovi odpluje hned v prvním kopci, v údolí jsme už nikoho nesjeli, ale za
to se rozvášnil Gavoš, který svými nástupy dovádí Fandu k nepříčetnosti . Ale je to takové kamarádské
špikování, které si ještě užíváme cestou na jednoho ionta na Sibřinu. Jo krásně jsme si vytahaly nohy, snad to na
Rampovi klapne, už se móóóc těším. Ve čtvrtek nejedu, teď už jen ležím do soboty do 8,30hod.
Gavoš, 2008-06-18 10:44:59
Děkuji za hezké přivítání na Kolodějích. Včera to byla s takovými borci nádhera, jet s Kolíkem, Kaprem, Icem bomba. Na Kolodějích jsem určitě nebyl naposled, a když bych měl ještě shrnout krátce mé dojmy, tak Koloděje
skvěle definoval Iceman: Prostě tam dej pilu, za žádnou cenu ji nesundej, a dvě hodiny počítej se stavem
klinické smrti. Díky za premiéru kamarádi
Alánek, 2008-07-01 20:02:35
Kdo nepřijel, neuvěří. V 16:32 z Kolodějského nádraží vyprovodil VYHUP Říčanský super expres, který prolétl
posázavskou trať průměrem 34,7km/h. Dnes to stálo opravdu zato, byl to fakt mazec. Kluci díky moc.
Orlik, 2008-07-01 20:50:44
Také jsem tam byl. Připojil jsem se v Šibřině, ale expres jsem uvisel pouze do Babic. Tam byla slyšet ještě
chytrá hláška " chlapi tady je ale třicítka. Pak u mě nastala klinická smrt jak praví klasik Iceman a nepomohla ani
velká placka. Směrem na Mukařov se ještě ke klinické smrti přidalo trauma s ujíždějících barevných zadků a
potom už jenom samotka. Přesto to dalo slušných 112 km. Musím silně přitrénovat a nebo se necpat mezi takové
borce. Byla to krátká, ale pořádná lekce.Dík.
Martin, 2008-07-04 19:39:16
Včera jsem se vypravil do Kolodějí. cca 10 minut před 16:30 jsem byl na místě srazu, ale žádnej oranžovej
cyklista tam nebyl, akorát nějaký dva, co údajně jedou jen občas nebo jen okolo. Aspoň jsem byl na správným
místě. Něco po půl jsem s nima vyrazil směrem na Brandýs a pak jsem to ztočil na Prahu. A ke konci jsem
zmoknul. Ještě jsem se chystal jet v neděli, ale ještě si to budu muset rozmyslet, aby to nedopadlo jako včera.
Orlik, 2008-07-04 21:18:46
Martine já jsem byl jeden z těch co jel s tebou. Počítej s tím, že tam nejsou jenom oranžoví. V úterý tam byly
také jenom dva dresy VŠ. S tím co nás vedl jsme taky slušně zmokli z Počernic do Běchovic a pak suchá silnice.
Tam jsme se rozdělili a každý na jinou stranu cestou domů.
Vyhup, 2008-07-04 21:55:35
Sobotní závody se nedělních Kolodějí nijak extra nedotýkají, neboť osazenstvo tvoří převážně matadoři, kteří
léta závodění mají za sebou, kolo ale neopustili.
Chtějí se sejít a zařádit si s kamarády, občas se hecnout v kopečkách či na nevypsaných premiích k jinak
nevýznamným cedulím u silnic. Pak se zase počká na ostatní a vše končí v Mukařovské hospůdce.
Ač je většina borců dost v letech, umí jezdit pěkně svižně. Před týdnem nás jelo 22 kusů.
Léňa, 2008-07-06 12:40:57

Dnešní Koloděje neměly chybu. Tempo bylo opravdu pohodové na 108km průměr 31,5km/h. Konečně jsem
poznal Vyhupa, zažil týmovou práci s Quitem, obdivoval šelest točících kol Jestřábovi rakety. Jak mám Malinu a
Honzu rád, tak jsem byl rád, že bojujou v Roudnici
Quit, 2008-07-06 14:43:44
TAK, a jsem Kolodejsky ODPANEN....) Trosku to bolelo..., mistama vic nez jen trosku, ale jinak musim rici, ze
to byla kraasa nesmirna... Jak pise Lena, meli jsme hvezdnou sestavu vcetne Vyhupa, ktery si jel z meho pohledu
krasnou pohodu, jakoby zadnou pauzu nikdy nemel... Ze zacatku jsem zacinal verit Lenovym slovum cestou do
Kolodej, ze to dnes bude jen vyylet.. Jelo se prijemnym tempem po krasne silnici... Pak jsme ale nabrali jeste
jednu grupu, najeli jsme na Ricanskou dalnici a razem jsem s Lenou na spici a ze zadu nekdo vola: "porad rovne
a 40"... No tak Leena za to vzal, ja zatnul zuby a z prijemnych 33 bylo najednou 40...Tepy huuuu nahoru, ale
omezeny cas na spici se da vydrzet. Joo to v zadu to byl zase cyklisticky orgasmus.. Kola svistely, kazdy vedel
co ma delat, diry se hlasily, zadne zbesile zmeny tempa, jen obcas kdyz se na spic dostava nekdo kdo se nudi, je
to hned znat... Pak ale prichazeji kopecky a oddeluje se zrno od plev.. I panove jejichz vek uz je v ponekud jine
fazi nez muj rozkmitavaji sve kvalitni stroje jako zavodnici ProTour a v kazdem kopecku si nastupuji a honi se
na vrsek jako by slo o pohar mistru... Nastesti jsou tu i rozumnejsi a tak se balik sjizdi po skupinkach... Na
prilehlych rovinach po kopcich se prijemne zvolnuje, tepy klesaji, ale nez si clovek zvykne na prijmne tempo, uz
se na spici objevi zase nekdo znudeny a hned se zase jede ... Treba za Sazavou, se krasne predvedl Leena, v tu
chvili jako by se nikomu moc nechtelo, tak nas "Sveed" za to vzal a Kolodejskeho hada slusne dlouho potahl...
Cimz me teda zase trochu nalomil... A tak se Sazavy zase jede pekne svizne, mirime na Jevanske udoli, tak si
rikam Hura, Ondrejov uz asi nebude...V jevanskych brdkach jsem ale poznal dosud nepoznane.. Kopce se jely
poctive v baliku a parkrat jsem pred vrcholem uz opravdu sotva tocil... Tak naznacuju, ze hodlam zmizet v zadu
ale misto toho se dockavam potlaceni zezadu, nekolikrat od Leeni, ale i od jinych pro me naprosto cizich borcu...
tahle vec me strasne pomaha, protoze v zavodech casto prave pred vrcholem uz kopec neuvisim a dojizdeni
baliku za upatim stoji miliony sil... Tady mi ale balik pomaha, a nejvice pak Leena, ktery po kazdym kopci, ktery
neuvisim ceka a luxusne me vzdy dotahuje... Po prijezdu zpet na Ricanskou dalnici nas rozdeluje projizdejici
auto, predni skupna pak zataci vpravo tusim nekam na Mukarov, Lena ale voli rovne a ja jsem mu vdecny, lehce
svesujem nohy, dojizdeme Vyhupa s defektem, ale ten nas posila dal, pry uz je skoro doma... Odmenou za cestu
rovne se nam stavaji 3 borky na kole ve snurkovych bikinach - bylo se na co divat (uprimne, jsem mel sto chuti
jet s nimi, ale trenink je trenik, kua, tak se jede dal.. ) Kukacka za Lenou pres Ricany na me pusobi jako
rehabilitace a lek a tak si planuju, ze usek Ricany-Uhrinives jeste vezmu, at to stoji za to.. A taky ze jo.... Pekne
jsem se vystavil z poslednich sil, byl to spurt jako v casovce... Z Uhrinivsi uz ale s Lenou jen tocime nohama,
dovazi me az do Petrovic zbytek prumerem 20km/h..) Suma sumarum: Luxusni premiera ve spolecnosti tatky
Vyhupa a musim rict ze i tatky Leeni, ktery o me pecoval jako o vlastniho... Diky kluci!!!! 119km, 31.2km/h,
avg TF 149, max 184...
Orlik, 2008-07-06 14:48:28
Jak píše Léňa Koloděje byly fajn. Kolíkáč minule napsal, že věkový průměr je mezi 50 a 60 roky, což mi dnes
vůbec nepřipadalo. Po včerejších 200km jsem se chtěl trochu vyjet s těmi " důchodci", ale vše bylo jinak. A tak
jsem si užil i pár střídání na čele a pár set metrů v čele i s ikonou VŠ Vyhupem. Bylo to pěkně strávené nedělní
dopoledne. I když jenom 102 km s průměrem 31,8. Končil jsem v Úvalech, kde jsem měl auto, protože jsem
ráno silně nestíhal. Bylo mi ctí se opět projet se členy VŠ Vyhupem, Jestřábem, Léňou a Qvitem a dalšimi
matadory. Proti minulému úterý, kdy jsem odpadl velmi rychle to byla opravdu pohoda.
Orlik, 2008-07-15 20:32:15
Dnes opět další pokus uviset část Kolodějského šílenství. Na staru u kostelíka už bylo pár Orange dresů, Honza
Janura a Honzis. Vyrazilo se celkem v pohodě, ale jako vždy se tempo začalo zvyšovat a já odpadat. Definitivní
konec pro mě nastal ve stoupání na Kostelní Střímelice. Ještě jsem z povzdálí sledoval skupinu až na Ondřejov,
ale tam zřejmě odbočili jinam než já. Tak jako vždy na samotku zbytek cesty přes Třemblaty, Svojetice,
Mukařov, Koloděje a Brandýs domů. Dalo 112 km s průměrem pouhých 30,6. Zatím co ostatní jistě zaslouženě
obnovovali síly na občerstvovačce tak já taky zaslouženě přitrénoval, aby to příště bylo lepší. Někdo mi řekl "
zkoušet, zkoušet a zlepší se to", tak snad?
Kolíkáč, 2008-07-16 14:01:34
Jo šilenství to zase bylo, teda pro mě, těch 14 dní na gauči moc nohám nepomohlo Dorazil i Diablo a Iceman, a
Fanda zase naplánoval pěknou trasu, úvodní brdky s větrem v zádech byla paráda, Orlík statečně švihal s námi,
pak přišel brd do Střímělic, který jsem překvapivě ještě uvisel za Honzou Janurou, ale pak už to se mnou šlo
hodně z kopce. Do Ondřejova ulítl Diablo a spol., že jsem nestačil zírat, hákoval jsem Iceho co to šlo, stejně tak
Samechov, sice okolo vody ještě špice s Honzisem a pokec o BT, ale jak se to zvedlo, tak jsem plápolal na
úplným chvostu, divokým sjezdem na Marjánu, kde počkali a pak kostky do Skalice, tam nějak nechápu vždycky

Icemana, on tam jezdí velkou a vylítne to takovým způsobem . A pak myší dírou na Konojedy, zase všechno
sleduji z velké dálky, naštěstí Fanda je po dopolední časovce do Prahy trochu unaven, tak trpíme spolu. Ital
Iceman je v pohodě před námi a nemůžeme ho za živýho boha sjet. Na rovince se to nakonec díky Fandovi
podaří, ale Konojedská stojka ke hřbitovu mě dokonale naznačuje, kde se v tuto dobu nachází mé vrchařské
schopnosti . Takže když nahoře čeká možná 5 minut vysmátý Honzis se slovy, že na BT bude hůře, tak jen
slastně přikyvuji... Za Mukařovem už svěšuje nohy Iceman a to je pro mě vysvobození, protože ten šrot furt přes
40 už nějak dnes nemusím. Společně tedy s Icem a Diablem to pak šmrdláme domů. Jo na BT to bude krutá
zkouška, Iceman má nebezpečně vyceněný zuby na můj skalp.
Iceman, 2008-07-23 08:09:35
Včera v Kolodějích se sešli 2, slovem dva lidi ! A jelikož ten druhý byl opravdový cyklista / člen
Sparty/,nezbývalo mi,s ohledem na mou výkonnost,absolvovat Koloděje sám.Takže Mukařov,Ondřejov,Stříbrná
Skalice,pak přes Kostelní Střímelice opět Ondřejov,šup do Skalice,navrch jsem přihodil Voděrady a to už jsem
cítil že mám dost....omrzlé nohy .Ba ne,tak strašné to nebylo,dokonce jsem ani nezmokl ale vesta se už unesla.
Orlik, 2008-07-29 21:52:40
Dnešní Koloděje co říci. Po hodině před prvním kopcem opět konec, nestíhačka a samotka. Asi to není
normální, ale prostě to nejde. Dnes si Leňo zajisté pochopil proč nechci jet na Šumavu. I když jezdím kopce dřít
do hor tak je stejně nestíhám.Když jsem viděl Vyhupa, Icemana, Léňu a ostatní jak jim to jede tak jednoduše
nechápu. Zřejmě to chce pauzičku od kola.
Iceman, 2008-07-30 11:28:19
Léňova pozvánka, nádherné, snad až příliš teplé, počasí, potřeba naposledy se zmazat před sobotními Tatrami, to
vše mě zavedlo včera ke kostelíku. Přesto,že jsem dorazil o 10 minut dříve,z dálky jsem již viděl mě vítajícího
Léňu v dresu vítěze TdF.Kol dokola lítal Orlík,přijel i Fanda,Roman,bajker s Culíkem a .... pan profesor
VYHUP.Začátek klasika na Vyžlovku,dvakrát jsem potáhnul špici s Vyhupem a žádná selenka to rozhodně
nebyla,jezdí mu to ! První kopec - Voděrady,jeli se docela fest,Orlík nestíhal,ale nebyl sám i já už byl smířen s
osudem,ale pomohl mi nezištně Léńa a kluci naštestí taky počkali.Pak Ondřejov,Skalice,Hradec,tam vpravo do
krásných serpentýn,náádhernej kopec mimochodem,jel jsem ho poprvé,měl by se jezdit častěji a na závěr
prasárna v Konojedech.Já už byl slušně načatej,90 min. nad prahem vykonalo svoje a v tu chvíli se Romča
rozhodl že je nás zřejmě moc a začal úřadovat na špici.K Vyžlovce jsem to ještě akceptoval,ale pak přeci jen s
ohledem na sobotu jsem zbaběle svěsil nohy.Léňa znovu ukázal jaký je kamarád a i podruhé na mě počkal.Díky
moc.Na pumpě před Říčany jsme ještě doplnili vodu a pak už jen volně směr Jížo,celý jsme to prokecali,nejhezčí
část včerejších Koloděj pro mě .pro Orlíka : jak píše Astral,neházej flintu do žita,já jezdím do Koloděj 3 roky a
letos poprvé se mi sem tam zadaří přežít první kopec.
Léňa, 2008-07-30 20:49:40
K včerejším Kolodějím. Po pauze jsem se moc, moc těšil z toho pramenilo, že jsem do Koloděj přijel už na
16:00. Jako první se zjevil Roman Chládek, podebatovali jsme o závodech, účasti šlapek v Kolodějích
apod.Zrovna když jsem Romanovi říkal, že bych byl velmi rád, kdyby přijel ze šlapek Iceman už se řítil k nám
(proto to vítání). Ještě ve skrytu duše jsem si říkal, že bychom mohli zlákat Kolíka , ale zvítězila u něj
zodpovědnost a zdravý rozum nad šílenstvím a radši doléčoval angínu . Čekal jsem ještě Rendu z KPO, ale
bohužel pracovní povinnosti jeho premiéru v Kolodějích odložily (ještě jsem mu vyjel naproti a pak jsem musel
dojíždět Kolodějský balík, ikdyž čekal byla to šichta, uf). Trať již pánové popsali. Ze začátku jsem se svezl ve
dvojici s Orlíkem, kterého jsem se snažil celou dobu navnadit na dlouhého Krále, jelo mu to fakt dobře.
Několikrát jsme spolu potáhli dost ostře špici a to, že se odporoučel někde po prvním větším kopečku není vůbec
ostuda, protože měl na zádech batoh a oblečení tak do +5! Osobně jet takhle tak odpadnu mnohem dřív, tím chci
říct Orlíkovi to jezdí a tu dlouhou by měl dát! . Trasu jako vždy naplánoval Fanda z Říčan od kterého jsem
čekal, že bude hlídat vlky, aby se jelo lidsky, ale nakonec to byl on kdo na začátku každého kopce nastupoval.
Nechal jsem se vyprovokovat jen na Ondřejov a v serpentinách z Hradce, kde jsme "ujeli" s Vyhupem. Byl mezi
námi jen "malý" rozdíl, já jel max. sotva dýchal a Vyhup jel jako na projíždce s rodinkou (těším se na příští rok a
jak bude získávat s Radkem jednu bednu za druhou). Závěr už jak psal Iceman byl o dojetí v klidu a dobré
náladě. Vedro, několikadenní výpadek udělaly své a po těch dnešních 130km jsem toho měl plné brejle. Ještě, že
jsem poslední kilometry absolvoval s přízněnou duší Icemanem Kolíku uzdrav se!
Mlhoš, 2008-08-03 16:14:00
Pokud do teto rubriky patri i nedelni Kolodeje (kde se zadne zavodni zazitky necekaji ), tak mi to neda a rad
bych podekoval Vyhupovi. Jelikoz se na odpadliky ceka, tak jsem jen s mirnymi ztratami prezil par uvodnich
kopecku (Ondrejov, Chocerady), ktere nebyly smrtelne a pak se nejak nechal vyhecovat a ve stoupani na Divisov
zustal s jen Vyhupem a Romanem Chladkem a tak 100m pred ceduli me Vyhup za sedlo soupl snad o 10 metru

doprehu, ze jsem nechapal a pokusil se nastoupit, at uz to k necemu je a nakonec k memu prekvapeni byl u
cedule 1. Diky Vyhupe, pekny zazitek. Pak jsem uvisel jeste jeden dalsi kopecek v teto luxusni spolecnosti a pak
nekde mezi Vlasimi a Jezerem totalni odpadl, ze ani dalsi skupinky uz nebyly pro me... Proti vetru to domu na
samotku byla trochu drina, ale bylo z toho 135km, ktere staly to zato. Diky Vyhupe!
Kapr, 2008-08-06 08:38:30
Včera to byla pravá větrná Kolodějská jatka!!! Vyrazili jsme v šesti, ze Šlapek z Diablem, záhy se k nám připojil
pan profesor s Frantou. V Mukařově nás bylo zase šest. Vyhup + jeden se někde odpojili, tak jsem Šlapkovskou
legendu zase nepoznal. Roman Chládek byl jak nadopovanej, špice táhl jako šílenec, a ani nechtěl střídat. Za
Kostelcem svěsil nohy Diablo, tak jsem zvolnil, že na něj počkám, ale mával ať jedu. Stíhal jsem zbylou čtveřici
a když konečně zvolnili, tak jsem je docvak. A začali galeje. Snažili jsme se s Frantou Romana brzdit, ale on
chce asi v sobotu vyhrát Spící pannu. Honza Janura se sparťanem byli v pohodě. Takhle prošitej jsem nebyl ani v
sobotu ve Svijanech. Celkem 130km, av 32,8, z toho Koloděje - Koloděje 77km, av 35,0. Až mi to vyjde přijedu
zase, těším se na větší účast Šlapek.Zdraví Kapr
Kolíkáč, 2008-08-11 13:53:58
Nedělní Kolodějky musím rozepsat trochu zeširoka, letošní léto v mém podání je jedna velká mizérie, nejdříve
na mě skočila po Brdském Švihu nějaká malá virózka, 3 dny teplot, holky měli angínu, tak jsem ji očekával taky,
ale nepřišla. Pak nějaká dovolená a najednou tu byl Beskyd, co s tím, v úterý před ním aspoň jednou do Koloděj
a vzhůru na BT. Neděle po BT se rozležela únava a v pondělí to přišlo, bolení v krku a angína jako prase.
Píchaný penicilin a 14 dní klidu. Za červenec 380km, takový krásný měsíc a taková bída Doužívám tabletky a
další týden je plánovaný výlet s dětmi do Jižních Čech. Je tam i Zvary, jeden ze zakladatelů Šlapek, ten jen
vypraví, jak se párkrát za měsíc na pohodu sveze a stačí mu to ke štěstí. A já si říkám proč? Proč se honím po
závodech, stejně se plácám někde mezi turisty, v Kolodějích se motám na chvostu... Málem za měsíc Král, co
tam budu probůh dělat, dyť to ani neujedu. No a co, letos to prostě zabalím, na nějaký Koloděje a závody se
vykašlu, vždyť to nemám zapotřebí...Jsme zpátky v Praze, koukám na net, prohlížím fotky, čtu reporty. Nedá se
nic dělat, zase jste mě vrátili do reality , zítra je neděle, zkouším Šemíka, zdali by nevyrazil ke kostelíku. Je
rozhodnuto, leštím kolo, foukám pláště... Nedělní ráno, už je cítit trochu chlad, ale slunce začíná po chvíli hezky
hřát, řítím se v háku za triatleťákem ze Žižkova dolů kolem vinohradských hřbitovů do Strašnic. Přelítáváme
tramvajové koleje a v tom cítím, jak zadní kolo plave. Do háje! Nestihneme sraz ... rychle vyměnit, Šemík
pomáhá, díky a dupeme ke kostelu. Podařilo se, jsme tam včas, právě tak akorát, že vidíme, jak si to přihasil
Iceman, po chvíli Jestřáb a Mlhoš, hůůů to je oranžovo a schází už jen kolodějská ikona, Vyhup. A dočkali jsme
se, přijel. Doráží i mnohačetná grupa z Kbel a tak to vypadá, že balík bude minimálně 20-ti členný. Je 9,15, čas
odjezdu, když tu syčící hrozivý zvuk. Někomu uchází kolo, nevěřícně koukám na své přední, jak jde pomalu k
zemi. No to snad ne!! Že by znamení, že tu nemám co dělat? Zůstat u svého rozhodnutí z minulého týdne? Ale je
tu naštěstí Vyhup se svojí pumpou a během chvíle vyměněno, nemám už další duši ani lepení, což znamená
jediné, uviset balík celou trasu Tak vzhůru do sedel a díky za počkaní.Jedeme směr Mirošovice, na oranžovém
souboru je vidět nadšení, jak jsme se hezky sešli, Mlhoš sice furt reptá, že ho bolí nohy z Panny, Šemík hlásí, že
jede pod první kopec, kdežto trio Jestřáb, Ice a Vyhup se zdá velmi bojovně naladěno, což se o mě říci nedá. Po
problémech s dodávkou, která nás nesmyslně předjíždí před zatáčkou se blížíme k sympatickým serpentinkám,
kde se ještě pokouším najet mezi prvními a uviset tak Iceho, ale po chvíli se přese mě valí celá grupa, na
horizontu už mám díru a čekám na Šemdu, který by měl být ještě za mnou s nadějí, že je sjedeme. Šemík však
nikde, tak ještě s jedním se pokoušíme vrátit, což se před Zaječicemi daří, trochu tam zvolnili, sjezd do Čerčan, a
pak přichází stoupání na Přestavlky, špice se ujímá Vyhup a pravidelným tempem zvyšuje počáteční rychlost 19
až někam k 25km/hod., Mlhoš s Jestřábem couvají, ještě se pokouším chvíli plápolat, ale s vědomím co nás ještě
určitě čeká a nemine, svěšuji nohy a čekám na kluky. A tak jen s hrůzou v dáli sleduji, že už odpárali i Romču
Chládka, kdežto orange zadek Iceho se furt míhá v čelní skupině, hůůůů. Před Vranovskou Lhotou se čeká,
nadávám Vyhupovi a Icemu, že asi zapomněli, že je neděle, a v neděli se nedělá Pak už výletně pokračujeme dál
a napojujeme se na silničku Soběhrdy-Kozmice, kde zrovna projíždí odpojená skupina z Mirošovic, která to
vzala zkratkou. A už to zase začíná, valíme to směr Ostředek, Mlhoš odpadá, ale pak se před Dojetřicemi zase
zjevuje u nás, hezkýý, a může si tak společně s námi vychutnat ten krásny sjezd do Sázavy, kde se zase závodí,
když už se zdá, že karty jsou rozdány, tak se přes všechny převalí Jestřáb, ten snad musel jet k 80km/hod. Pak
okolo řeky na Skalici, kde sledujeme už letošní klasiku v podobě Iceho, který ty kostky nahoru snad ani nevnímá
a spurtuje je vedle nezdolného Romči. Chladivým údolím se dostáváme k Jevanům, kde zase nemám nárok na
Vyhupa, Iceho a Mlhoše, kteří mizí za Kájou Gottem Tradičně se končí v Mukařově u kostela, Vyhup se
dokonce ještě stihne vysprchovat a přijet v gala oblečení, kdežto my ostatní zapíjíme dnešní dřinu v prosolených
montérkách Následná cesta ke svým domovům se nese ve znamení nástupů a spurtů na cedule a příjemně tak
zakončujeme nedělní Kolodějky. Byla to paráda, po dlouhé době jsem se svezl ve skupině, a vidět okolo sebe
tolik rozzářených oranžových ksichtů , které mají formu jako hrom, to stálo za to. Jo už v tom zase lítám s Vámi,
tak v úterý se těším v Posázaví, jo a Krále bych chtěl jet!

Kolíkáč, 2008-08-12 21:52:30
Stalo se Vám někdy, že jste šli do školy totálně nepřipraveni a byla písemka, kterou za Vás celou napsal učitel a
spolužák? Asi nemožné co? Ale v Kolodějské škole je možné všechno Zrovna dneska se mi to přihodilo, sestava
nebyla moc početná, ale nakonec se nějakých 7-8 kousků našlo. Oranžovou hájil Vyhup a Léňa, žlutý vosy
Romča, pak nějaký mladý klučina s tátou a ještě jeden kousek. Cestou se připojil Jirka Rozvoda a už se začalo
jet vcelku fest, počasí nepřidalo, bylo šílené dusno a tak jsem cítil, že dnes to nebude to pravé ořechové. Za
Strašínem jsem trpěl i roviny, to už jsme jeli jen v šesti, koukal jsem na toho mladýho bažanta jako puk, no jestli
mu bylo 15-16 let, tak to přeháním, modré Pinarello a švihal tam lehký převody a mazácky si vychutnával to
zběsilé tempo. Mě drtilo každé sebemenší zvednutí profilu, a když se odbočilo na Zvánovice, tak mě polilo
horko, ten brdek s nima absolutně nezvládnu uviset a taky že jo, mizí jak rakety a já nemůžu málem ani otočit
nohama. Tak paráda, teď už si to klidně dotočím domů, když tu na horizontu čekající Vyhup a v dáli Léňa, hééé,
takže jako že jedeme dál jo? Tak ještě chvíli kucí... Sjezd mi jde skvěle , ale další brd do Voděrad je zase
konečná, ale ne na dlouho, někdo mě hladí na zadní části těla, no hladí, spíše příjemně tlačí a hup jsme nahoře,
díky Vyhupe! Teď to pan učitel vezme zkratkou, bezva se vyzná v místopise, prý jim nadjedeme a zase se
spojíme. A taky že jo, u Propasti už jedeme v 6-ti hlavém rychlovlaku. Skalické kostky vysápu překvapivě bez
pomoci, ale plánovanou trasu na Sázavu a Nechybu už odmítám se slovy, že to zkrátím přes Vlkančice. Léňa si
prý přijel pokecat, a že prý jede se mnou. Jůůů to je úleva, jen tak motáme nohama a kecáme a kecáme v tom
romantickém údolíčku. Na Oplany jsme už zase spojeni a pánům to stále nestačí, mlaďas si dokonce nastupuje,
což Jirku nenechá chladným a po chvíli ani Vyhupa s Romčou. Vzadu s troskou zůstává tak záchranář Léňa. S
Oplan nahoru dnešní písemka graduje, protože tlačí střídavě Vyhup i Léňa, chce se mi propadnout studem, ale
prostě to více nejede, i si docela přeju, už mě tady nechte někde v příkopu v klidu spočinout Ale přichází
konojedský masakr, o něm už před lety básnil Šemík, když jel z velikonočního tréninku z Bílku, dnes mám
naštěstí dva vlekaře, kteří tlačí a tlačí. Rovinu do Říčan už jsem vcelku zvládl bez cizí pomoci, když pominu
vypitý Vyhupův bidon a občasný jeho zadní přítlak. Štěstím je, že Léňa jede do práce, takže mě dotáhne až
domů, před Říčany tedy odbočujeme na Strašín a v kecacím tempu a mírném deštíku dopisujeme dnešní
písemku. Děkuji ze srdce oběma orange boys, bez Vás bych ještě teď bloudil někde ve Voděradských bučinách.
Iceman, 2008-08-16 07:29:18
Jen krátce k čtvrtečním Kolodějům,mám nějak moc práce,ale aby bylo uděláno informační povinnosti za dost .
U kostela byla skutečně vybraná společnost,koho nebudu jmenovat se nesmí zlobit,ale ta paměť už mi holt tak
nefunguje.Takže Libor Janoušek,Kuře,Honza Janura,Roman Chládek,Ála.Marhi + 1xKPO,Orlík,"Junior",jak o
něm píše Kuře na cyklodiskuzi je fakt dobrej + dalších snad pět lidí.Mazec to byl velikej,jelo se směr Kostelec n.
Č.lesy,zpočátku žádný kopce a jelo se fakt rychle.No a do Kostelce je to taková dlouuuuhá nakloněmá rovina,ani
nevím co mi to napadlo se tam s Romanem přetahovat na špici , pak to ovšem Kuře s Juniorem přestalo bavit a
zatáhli a tím pro mě Koloděje skončili.Domů pak pohoda s Orlíkem.Pokud bude počasí příznivé,chystám se
příští týden na út. i čt. ,neváhejte a přijeďte taky,garantuju Vám,že si z toho pár zážitečků odnese každý !
Honzis, 2008-08-17 15:59:32
Sice účast šlapek slabá, ale celkem nás jelo snad 20 a byla to pohodová jízda,tedy až na ten nástup Klímiče ze
Šternberka na Šternov kterej jsem jen okomentoval slovy : ASI NÉ 180tepů a dojel jsem Klímu a dalšího
experta až když už jeli vykecávačku Hold když má někdo v nohách 1000W ... Nicméně celkem jsem švihnul
156km
Orlik, 2008-08-20 09:23:57
Včerejší Koloděje byly parádní. Pan ředitel z Říčan naplánoval krásnou trasu. Mělo to malou chybu, a to že mi
cestou ujel autobus. Celkem slušně jsem zakufroval a tak se mi cesta protáhla o kus do Benešova a zpět přes
Sázavu, Jevany a proto jsem do školní jídelny na Sibřině dorazil až před osmou hodinou. Rychle doplnil tekutiny
a vyrazil k domovu, kam jsem dorazil až po deváté hodině. Hezké počasí, hezká krajina, výlet jak má být. Junior
opět řádil a to říkal, že mu to nejede.
Kolíkáč, 2008-08-20 13:20:49
Jak píše Orlík, včerejší výlet se povedl, sice menší účast, ale stálice jako Vyhup, Romča, Jirka Rozvoda a Junior
nechyběly. A k tomu Iceman na nové superraketě s červenejma drátama, no to byla moje motivace, aby mě
někde nezadupal do země Klasický výjezd na Strašín, kde se už připojuje Orlík a smažíme to na Svojetice a
Struhařov, tam v tom mírném magnetu se na špici usídlil Vyhup a nějak nechápal, že za sebou veze lidi Ještě k
tomu protivítr a přede mnou sirky, za který se nelze vůbec schovat, takže jsem si připadal, že špic jedu já. No
kaše hrozná, div, že mi nepřistála na představci, za mnou furt tichý vrnění červenejch drátů, které ustalo až před
horizontem. Sjíždíme na Třemblaty ve vyčkávacím tempu, aby si nás Iceman mohl sjet a naplno si tak užil brdek
na Ondřejov, kde spolu trpíme za vydatné Vyhupově pomoci, který nás strká , kdežto ten šílenec Orlík si to dává

s těmi nejlepšími na špici. Ondřejov už jsme po kupě a sjíždíme do Chocerad, kde nabušená pětka dává
Komorní Hrádek, kdežto hrobaři cyklistiky jedou Vodslivy a že se nahoře setkáme. Vodslivy je paráda, konečně
můžu obdivovat Iceho nového mazla U Ostředka jedeme naproti skupině, ale stále nikde nikdo, a tak to otáčíme
na Sázavu, že si nás stejně někde sjedou. Sjezd do Sázavy rychlostí 74, je krásné počásko, tak si to užíváme.
Když už si plánujeme poklidný závěr, tak před Skalicí si nás docvaknou a tak zase musíme máknout, kostky a
údolím domů. Tam menší incident s troubícím busem a pak už se jen dokutálíme na Sibřinu, kde po chvíli doráží
Kuře a Orlík a příhody jen plynou ... Díky všem, takových dnů už moc nebude ...
Iceman, 2008-08-20 15:10:28
Kolíkáč s Orlíkem vše krásně popsali . Na mě se teda jel hroznej mazec.Nebyl jsem schopnej se ani napít a když
jsem konečně chtěl vytáhnout flašku a svlažit hrdlo,nové košíky udělaly své a flaška skončila na zemi.Pacienti
od kostela na mne ale počkali,Ondřejov jsem s nimy za vydatné Vyhupovy pomoci ještě absolvoval . Nahoře
jsem byl ale uplně na odpis.Už už jsem se radoval,že pojedu sám,Kolíkáč mi ovšem zkazil radost a zůstal se
mnou.Pak už to bylo dobré,prezident se sice dost nudil ale statečně před mnou skrýval své rozladění,jakýže
hrobaři to jezdí za Vinohradské šlapky .Nu a pak nastala další honička,když nás dojelo " áčko".Tentokrát mě
odpárali u Vyžlovky.Sibřina,pivko,tiskovka s Kuřetem,trocha popichování od Kolíka na mou adresu zakončily
včerejší trénink do rychla.
Orlik, 2008-08-26 21:12:11
Dnes mohu oslavovat první uvisené Koloděje až do konce. Sešlo se vše tak, že jsem to vydržel. Zřejmě se
všichni šetřili, protože rychlost byla přijatelná i pro mě. Sice se sešlo jenom 6 lidiček, ale nechybély stálice jako
Kolíkáč, který měl cestou defekt( to mi taky pomohlo, že jsem si orazil), Iceman, Biker s copánkem, tuším
Franta s Říčan a ALÁNEK. Počasí super, trasa vybraná taky suprově. Jednoduše budu dnes jenom vše chválit
Kopce skoro žádné a dlouhé sjezdy. Jedním slovem paráda, výlet jak má být. Všem díky za hezky prožité
odpoledne u Sázavy. Vypadá, že to byly jedny z posledních Kolodějí. Dojíždím domů za tmy a to je nic moc.
Iceman, 2008-08-27 15:31:55
Včerejší Koloděje začaly pro mě a Kolíka nezvykle brzo.Nechal jsem se od něj zlákat a tak jsem již v 14
hod.netrpělivě točil klikama u kostelíka.Do 16,30 jsme natočili 60 km v pohodovém tempu,natankovali 1 černé
pivo / Kolíkáč/ a jednu žbrďolu / Iceman/.Příjemným překvapením byl příjezd Alánka.Dále Fanda,Orlík,Jirka
Rozvoda a jeden z matadorů.Na rozdíl od min.úterka,kde jsem nestíhal nic,se jelo o poznání
pomaleji.Ondřejov,Chocerady,Vodslivy.Ve sjezdu do Skalice Kolíkáč píchl,já zůstal s ním a po spravení defektu
jsme již pokračovali sami zpět a to klasikou přes Jevany.Celou cestu zpět jsme zas jeli pohodičku,až jsme si
říkali,jestli takový točení má nějakej smysl
Kolíkáč, 2008-09-03 16:10:56
Co ke včerejšku dodat, byla to cyklistická óda, nádherné počasí, parádní houpavá trasa od navigátora Fandy,
vybraná společnost, kaňkou byl jen Kolíkáč, který plandal na chvostu. Ale nebyl v černých myšlenkách, po
víkendovém nářezu si ten úterní nášup spokojeně užíval, jen ta síla do kopců nějak chyběla. Romča, Honzis,
Jirka Rozvoda na starší silničce se sytiči a Fanda, to byly účastníci úterního průletu. Strašín, Svojetice,
Stuhařovem dolů na Mnichovice a před nimi zase hup na Myšlín a přes Třemblaty, Zvánovice na Voděrady. Tam
jsem již v kopcích spolehlivě brzdil, ale naštěstí tu byl Fanda, který se coural se mnou a hecovali jsme se. Ono se
mu totiž furt nechce měnit dres a jezdí v tom žlutým, královsko-šumavským, někdy z 90 let. Jevanským údolím
dolů a před Hradcem serpentinkami nahoru, tady mi to připomíná Koráb z Krále , na hlavni doleva a zase hup
přes Oplany a na Vlkančice, jo tady je krásně, tady prostě člověk vnímá tu přírodu, žádný tepy, watty, dyť ta
jízda na kole je přeci o něčem jiném ... a zdá se, že si to tu všichni užívají, povznesená nálada vydrží až na
kostky do Skalice, kde si Fanda ještě vymyslí bejkárnu na Konojedy, prý když je ten Král na krku. No tak jo, na
špici řádí Honzis s Jirkou, na kterých je vidět jasný důkaz o tom, že forma je o nohách a ne o kole Konečně
trochu roviny, i když se jede kolem 40, tak se mi přece jenom jede lehčeji než v těch posázavských výhupech,
zapadající slunce nad Prahou už hlásí, že konec léta se nenávratně blíží a tma je už kolem 20 hodiny, kdy
přistávám doma, a až chůzí po schodech zjišťuji, že to dnes zadarmo nebylo, bolí pěkně. Ale tak to má být,
blížící se veličenstvo Král, nic neodpouští. Natočeno 123, průměrem 31km/hod.
Honzis - komorní“ úterní Koloděje
V půl třetí skouknu web a zjišťuji, že Kolíkáč hodlá přijet, takže si jen připravím bidony, něco zdlábnu a hurá na
„letecký den“ Posázavím :-) Jen tak šmrdlám po vedlejších přes Poříčany a Černíky do Tuklat a dál Přišimasy,
Křenice a v 16:25h už jím jablko u kolodějského zámku. Jsem tu první, pak doráží jeden veterán a v půl i
Kolíkáč alias „Kolodějský matador“. Zatím to vypadá na komorní jízdu, u Strašína se má připojit ještě „vedoucí“
z Říčan. V 16:33h se rozjíždíme a v poklidu kecám s Kolíkáčem o Králi Šumavy. U Křenice převezmu iniciativu
a na bočáku jedu špici. Fanda už je zde a před vsí Březí nabalíme i Jirku Rozvodu, ale ten má dneska jen nějakou

„lehce historickou“ silničku s páčkama na rámu, takže ho dopředu tak nějak odepisuju :-) To jsem se ale krutě
mýlil! Na Strašín dřu 52/19 a Kolíkáč hlásí, že prej nějak přikládám :-) V obci se už zařadím dozadu, pak
následuje lehce problematické napojení na I/2 a dál zadem přes Tehovec až na Struhařov. Zase se ocitám na čele,
aby se dnešní osazenstvo moc neflákalo. Kolíkáč ve sjezdu do Mnichovic nějak nestíhá, čemuž se divím. Asi se
moc kochá krásným telým odpolednem a pozoruje přírodu před tím, než se změní v zimní hnus :-) Ostrá levá a
hurá na Myšlín! Znovu dřu na čele, zkusím si i krátký nástup, ale veterán se mnou pořád visí a rve neskutečně
těžké převody typu 53/17. Chvilku počkáme na Kolíkáče, který si prý šetří formu až na Krále :-) Nic, teď bude
mít další zásek, páč se jedou Voděrady … Rozjedu to na 40km/h, rychle nahážu 52/21 a vykroutím se do cca 9%
brdku, pak hned dolů a najednou se přes nás přežene vlasáč a i s tou starou plečkou nám ukáže záda! Cítím, že
mi tuhnou nohy, takže nechci jet na krev a radši ho nechám vyhrát HP. Sjezd do údolí a v Hradci levá pěkně zase
o 75m výš :-) 52/21, první pozice, ale bylo to takové utrápené.Franta vymýšlí ještě protažení přes Oplany, takže
si dáme ještě jednu hezkou „rampičku“ ke Skalické myslivně, kde Kolíkáč zase odpadá. Kurňa budeš muset
někoho podplatit, aby na Šumavě brzdil balík :-) Průměr je asi 31,5km/h a teď relativně v poklidu na Vlkančice.
Z této strany tenhle brdek nemám zrovna v lásce, ale opět okupuji špici, aby to odsejpalo. Kolem vody do
Stříbrné Skalice a pravá! Fíha, takže zase 100m nahoru … Na 52/21 mám co dělat, ale fouká spíš do zad, takže
to jde. Asi v půlce mě předjel vlasáč a jeho tempo nechci akceptovat, páč cítím, že jsem nějak v útlumu. Kolíkáč
přijíždí s 40vteřinovým zásekem a teď pěkně lajna pod Konojedy. Tady to nemám rád, 0,7km většinou 8%. Ještě
otázka od Kolíkáče, zda tady taky nebudu shazovat a odpověď : jasně, to je krátký a má to jenom 8% :-) Pěkně
na konci sedla lámu velká + 21z dvacítkou a ke hřbitovu to rozjedu skoro na 25km/h, což je výtečné! Jasné první
místo :-)Nahoře formujeme grupu, jen co ten karbonovej Triexperťák přijede :-) Jsme komplet a lajna ke
Kostelci. Už to vypadá na „spací“ tempo, jenže já přejmu iniciativu a lesem do Vyžlovky nejdeme pod 3035km/h, pak ještě 52/19 na Vyžlovku, svist dolů a pěkná rychta na větru do Mukařova furt nějakých 34km/h.
Pak se nechám vystřídat a veterán to rozjíždí ještě víc než já! Euforie začíná po odbočení na Strašín, kdy se to
fičí i 55km/h, Fanda evidentně „v laufu“. V obci Křenice se loučím a to máme 81km s průměrem 32,4km/h,
převýšení asi 880m. Nakonec tedy vskutku pěkný švih! I 5lidí stačí pro „letecký den“. Na mě teď čeká ještě
poctivých 30km domů a to už nevidím na moc velký let :-) Dojím Horalku, piju, ale vysolené kraťasy naznačují,
že bych potřeboval vypít asi tak konev :-) Už spíše setrvačností jedu dál – Škvorec – Přišimasy – Limuzy –
Tismice – napojit se na I/12, zapnout blikačku a dřít až na Kubšovku. Jakýkoliv brdek je utrpení, aspoň že fouká
od J či JZ nebo vůbec, a tak nemusím vyvíjet moc velký výkon … Zapnu i přední diodovku, padám do Chotutic,
přetrpím kostky se šutýrky a už jsem doma – poctivých 150km s průměrem 31,24km/h. Hnedka se nažeru musli,
vypiju asi 0,5l kakao a snažím se dát dohromady :-) Jsem si fakt hrábnul, z Křenice domů avg 31,6km/h – aspoň
že to bylo hlavně dolů. Pro některé dny má cenu dělat cyklistiku a úterní Koloděje jsou fakt jednou z akcí, na
které se nezapomíná a ve středu si asi všici vzpomeneme na ty Konojedy :-)
Kolíkáč, 2008-09-05 21:51:51
Nedá mi to, abych se nevrátil ke čtvrteční krasojízdě od kostela. Stejná sestava jako v úterý, jen Honzise
vystřídal pan řídící z Říčan Vyhup. Sjezdem přes Klokočnou jsme přilítli do Mnichovic a pokračovali na
Mirošovice, pak serpentinami na Pyšely do Čerčan. Před nimi cyklokrosová vložka přes dřevěný most přes
Sázavu a naopak za nimi pěkný brdeček na Přestavlky. Fanda se s námi loučí hned na začátku, já se pokusím
uviset Romana, toho nezlomnýho barda, který piluje jeden kopec za druhým. Když už mám na kahánku, tak při
vzpomínce, co mě čeká za týden, se ještě mačkám, co to jde a visím a visím. Jsme nahoře, odkapává z nás pot,
počasí je ještě krásné, teplé. Čekáme na Fandu, trochu ho vyhecuji kde je, což ho rozzuří a v následujícím sjezdu
na něj nikdo nemá Řítíme se pod dálnici a pak stojkou nad Komorní Hrádek, tak tudy jsme snad ještě nikdy
nejel, vždy jedeme v opačném směru, kdy si užíváme sjezdu, tady odtud je to pekelná stojka, drtíme to zase co to
jde, Fanda zůstává za mnou, ale vím, že ve sjezdu si mě zase sjede a taky že jo, mokro nemokro, které je tu v
lese od nějaké přeháňky, klopí zatáčky, já pěkně na jistotu, nerad bych si ustlal. Jsme v Choceradech a čeká nás
tradiční kopec na Ondřejov. Zahakuji se za Vyhupa, který mi určuje krásné jetelné tempo a točím a točím. Zase
ze mě leje jako z vola, pak už to Vyhup nevydrží a ještě si dává sám, já se domotám po kostkách k ondřejovské
pumpě, za chvíli je tu Fanda a pálíme to domů. Struhařov, Svojetice, Tehovec to už je óda na cyklistiku, nástup
střídá nástup, pěkně v lajně za sebou si užíváme letní podvečer. Kluci už se odpojí do Říčan, já ještě s
vyklusávajícím Jirkou Rozvodou přes Strašín, Křenice, Královice odkud už na samotku do víru velkoměsta Jo
bylo to podařené, kdo tu bude v neděli neváhejte, já ještě bych rád v úterý a pak děj se vůle královská...
Iceman, 2008-09-08 08:24:22
Nedělní Koloděje jsem v plánu měl.Nicméně,když mi ráno,v 7 hodin zavonil budík,nadšení jaksi chybělo.Asi k
tomu přispěl sobotní Řevičák a následný výlet.Nohy byly těžké,k tomu obloha plná mraků.Ale volání
krále,vědomí,že partička kolem Gavoše řádí kdesi v Jeseníkách mě přimělo posnídat a v 8.30 jsem již vyrážel ke
kostelíku.Sešlo se nás snad dvacet,Vyhup,Kolíkáč,Malina,Roman Chládek,David Klíma a další Kolodějští
matadoři.S úderem čtvrt vyrážíme na Mukařov,pak po hlavní na Vyžlovku,Skalici a Sázavu.Cesta přijemně
ubíhala,tempo přijatelné,balík jen hučel dobrou náladou a po ranní nechuti k cyklistice nebylo už ani stopy. I to

počasí se snažilo jak mohlo a i přes občasné zahrození od mraků nespadla na nás ani kapka.Za Sázavou jsme
odbočili směr Talmberk.V těchto končinách jsme pak jak plachetnice proti větru křižovali zpět,navštívili jsme
Oplany,Konojedy a to již poledne signalizovalo čas k návratu.Takže tentokrát hore Vyžlovkou,celou cestu zpět
až do Říčan nás krásně dotáhl Vyhup.Opravdu luxusní nedělní odpoledne to bylo.
Kolíkáč, 2008-09-09 23:05:10
Že bych dnes jel s nadšením ke kostelu, to se říci nedá. Ale nakonec jsem se dokopal a už první šlápnutí v
překrásném počasí dávalo tušit, že by to dnes zas tak špatné nemuselo být A taky že jo. Zastávka už byla
narvána k prasknutí, Alánek, Iceman, Vyhup, Kapr, Orlík, Ala, Franta, Romča, Jirka a ještě dva kousky. No
málem jak v neděli, a už se nastupovalo do posázavského pacifiku, jen to ševelilo, ve vzduchu byl už cítit přízrak
Krále, menší nervozitka, která možná vedla k tomu, že magnet na Vyžlovku Ala projel jámou, já se jí jízdou v
příkopu naštěstí vyhnul, ale už jsem se viděl na zemi. To tak, dnes se vyklopit, tak mám po ptákách...
Přes les na Kostelec a dolů směr Nučice, to už je sonáta pro švihající nožky, rychlost kolem 50km/hod. no co
více si můžeme přát. Pak vzhůru na Oplany, jede se slušná kaše, ani raději nepřemýšlím, co se budu dít za pár
dní a jen visím a visím. Stejně ujíždí, ale před Skalicí se čeká, a tak brdek na Střímělice a Ondřejov už si
vychutnávám s dobře naloženým Kaprem a stále se zlepšujícím Alánkem. V Ondřejově nás zdraví Vokolci
Klímič s Plochym, kteří ladí formu u jednoho iontu na zahrádce, to my sportovcí raději tradiční pumpu s vodou.
S menší sekerou doráží Fanda, Ice a Orlík, prý ho už tady nikdo nikdy neuvidí, cha chá. Ice už to stáčí na Prahu,
my se ještě zakusujeme přes Myšlín do Struhařova. Pak už klasikou domů přes Strašín, chvílemi už z lesa zavane
dobrý průvan, úplně z něj cítím Šumavu Byla to paráda, pacifik si to dnes šinul rychlostí 32 a najel 115km. Tak
teď už jen nožky hore a vyležet tu správnou formu na sobotu. Díky všem, stará vůně Kolodějí dnes byla zase cítit
Orlik, 2008-09-10 08:43:26
Sestava, kterou popsal Kolíkáč nevypadala na to, že se pojedu zregenerovat. První odpadnutí nastalo už u
Vyžlovky, kde zpomalili a počkali až je dorazím. Říkám ať na mě nečekají, že to otočím a končím, kolikrát jsem
to včera řekl ani nevím. Vždy se nějak zmátořím a jedu dál. Na Ondřejov Ice do kopce regulerně nastupuje a
závodí a tak i my si dáváme slušně do těla, ještě říká něco o UACU, ale to už ho moc nevnímám. V Ondřejově,
když ostatní u pumpy doplňují vodu říkám, že už mě tam nikdo neuvidí, ale stejně s nimi jedu nějakou oklikou,
místo abych to vzal v klidu jako Ice přímo na Prahu. Ve Struhařově mě Jirka Rozvodu Dotáhne zpět k balíčku,
se kterým vydržím až do konce Kolodějského šílenství. Náladu mi zvedá pohled na zapadající slunce v jehož
záři na horizontě běží stádo srnek, prostě nádhera.Kolik takových dnů ještě v září bude? Snad ten v sobotu na
Králi.
Iceman, 2008-09-11 10:14:32
Ten kopec na Ondřejov to byla neskutečná euforie,viď Orlíku ?
Nejdřív nám všichni odjeli,mě se vzdálil i Orlík,ale pak se mi ho nějak podařilo docvaknout.A jen jsme se na
sebe podívali,bylo jasno,že se chcem navzájem zadupat do země a pro mě začalo peklo na Ondřejově . Asi
čtyřikrát jsem zkusil Orlíkovi nastoupit,vždy si mě docvakl a pak v posledním kilometru nastoupil on a
bylo.Nahoře u pumpy se mi slabostí a euforií podlamovaly kolena.Díky Orlíku za tenhle zážiteček,na Řevničáku
jsem se takhle zmáčknout nedovedl,myslím,že ani ty ne !
Orlik, 2008-09-11 11:11:00
Ice, taky v kopci zaznělo něco jako " to není žádný UAC ", já jsem zastavil u obrubníku a nejel jsem ani k
pumpě, protože to vypadalo na představení oběda, což by u ostatních asi moc nadšení nevyvolalo, ale byla to
paráda.
Iceman, 2008-09-17 09:08:03
Když je úterý,tak jsou Koloděje,to je bez debat.A vůbec nevadí,že je 8 stupňů,to akorát zapomenete na letní
oblečení,poprvé po dlouhé době vyženete moly ze zimních věcí a hajdy ke kostelu.Sice moc nepočítáte s tím,že
by někdo přijel,ale né,to je příjemné překvapení,pěkně vítám pane Chládek,pane Špimr.A jak hodiny odbijou
půli,valíte to už na Mukařov jak se patří,žádný šetření se.A pak prej nahoru na Ondřejov,ať je nějakej výhled a
pak že zas zkusíme nějakej ten sjezd a už sou tu Chocerady s kostkama jak v Prášilech.Vodslivy sou pěknej
kopec,sice nějakí obava tu je,ale pan Špimr uklidňuje,že je pojede pomalu a že jako nebude problém uviset,ale i
tak jste rád,že jste vůbec přežili,na takový věci,jako že by jste si lokli z bidonu sice můžete rovnou
zapomenout,ale co,už jste přeci nahoře,neprší a vůbec je na světě zas nádherně neb Vás čeká sjezd a to přeci
oráchnete a Jevanama už jistě pojedete jako lidi,v něco se věřit musí,že.A tak s bolestí v plicích a ve svalech
přejedete výhup v Stříbrné Skalici a začínáte nabírat rychlost šinkanzenu,ono se Vám začíná už stmívat tak
abyste byli doma ještě za světla.
Děkuji Vyhupovi a Romanovi za včerejší parádní Koloděje,že na mě vždy počkali a měli trpělivost to se mnou
absolvovat.To,že jsem byl celou dobu zbaběle schovaný asi nemusím dodávat.

Kolíkáč, 2008-10-01 11:06:39
Včera jsme zažili pravé kol-babí léto U kostela Ice a nová posila Ála a vzhledem ke světelným podmínkám si
dáváme za cíl jen Ondřejov a pak údolím domů. Ála tahá jako ďas, my s Icem se mu snažíme bez většího
úspěchu aspoň trochu sekundovat, na Ondřejově nás vítají první dešťové kapky, které se v údolí mění v regulerní
déšť a po výjezdu na Vyžlovku už slušně nadáváme, teplota taky rapidně klesla a déšť neustává Kleju jak
dlaždič, parádně se nahazujeme a k tomu ještě vítr od Prahy. Děs běs, mám chuť zalézt do první hospy a zavolat
si odvoz, Ála s Icem už mají zimní výbavu narozdíl ode mě, takže po chvíli přestávám cítit prsty na rukou,
nohou a ty ledový mokrý zábaly na kolenou, to je taky žůžo. Do háje, todle že je kol-babí léto? Hnus, hnus,
vůbec nevěřím že dojedu domů, taková dálka, takhle mě nebylo ani na Kvildě na Králi Před Prahou už naštěstí
přestává pršet, tak to nakonec nějak domotám domů, Ála míří na grog na Sibřinu, Ice si to dal po hlavní přes
Říčany. Ve vaně rozmrzám asi 1/2hodiny, tak doufám, že v Halounech už bude sněžit!
Orlik, 2008-10-05 21:46:21
Nedělní Koloděje - nádhera. I když jsem byl rozhodnutý, že nepojedu tak mi to nedalo a dorazil jsem ke
kostelíku autem na poslední chviíli. Lidí dost, Šlapky také, tempo velice příjemné, supr zvolená trasa. Zase jsem
poznal kus Posázaví. Kopce nádherně jetelné.Počasí proti minulým dnům super, jenom ten vítr být nemusel.
Dnes nedělní Koloděje jak mají být, byla přeci neděle. Kdo tam byl tak ví.

rok 2009
Kolíkáč, 2009-03-17 13:27:08
Prošité duo Šemík-Kolíkáč zahájilo přípravu na B8 , tak nějak by se dal charakterizovat včerejší úlet do
Posázaví... Vyrážíme kolodějskou klasikou na Říčany, Šemda už na letňáku, sice u pumpy, kde doplňuje cukry
svítí slunce, že málem odhazujeme teplé věci, ale během chvíle se počasí mění a cesta na Vyžlovku po hlavní
silnici se promění v mokro-bahenní lázně. Po dlouhé době jedu špic, protože nejsem ochoten být ještě navíc
sprchován žižkovským Khamsinem. Kýble vody padají ze shora a ještě k tomu kamiony se stříkajícím bahnem,
spásou se pro nás tedy stává za Vyžlovkou únik do stínu lesa, pršet přestalo, a tak nás pomalu vítr vysušuje. Po
dlouhé době jsem si vzal tepák a tak si sdělujeme kouzelná čísílka, která naznačují, jak jsme totálně v háji. U
Kostelce najíždíme znovu na hlavní a pálíme to s větrem v zádech až do Olešky, kde se stáčíme směr Uhlířské
Janovice, jsme asi 40km od centra velkoměsta, v panenské přírodě, v překrásném údolí bez aut , suchá silnice,
prostě cyklistický ráj . V myšlenkách se vracíme, do prehistorie Koloděj, citujme hlášky z reportů, dokonce
Šemík zapomněl, jak se pije z lahve v té euforii A už plánujeme Marjánu a jejího černého trkajícího Kozla. Před
tím však ještě sjezd z Nechyby, ty serpentiny dolů to je paráda, ani si nevzpomínám, že by se někdy jezdily
nahoru. Okolo kláštera v Sázavě, v každým brdku kraluje Šemík, já vůbec nejsem schopen sebemenší
akcelerace, holt ta zimní rovinatá příprava je znát. Na Marjáně dokonce sedneme na zahrádku, ale zima se ještě
nevzdává, na dlouhé sezení to není a tak po chvíli už šněrujeme skalické kostky, tady nám zase za pár dní bude
natahovat dr*ku Iceman. A údolím do Jevan, povznesená nálada panuje nadále a a nemůžeme si pomoci, ale
dnešní kolodějský otvírák musíme zakončit na Sibřině. Přes průjezd bahnem v Slušticích nakonec zjištujeme, že
se na stadiónu otevírá až v 16 hod., hlad a žízeň veliká a tak nás nakonec vítá Jestřábova Alma Mater U
Vendyse. Dva granáty, sladké knedlíky a rajda zakončuje příjemné vyšvihání. Tak díky Šemdo!
Iceman, 2009-03-20 19:33:10
Nejčastěji skloňovaným slovem na posledních vyjížďkách je bezesporu slovo Koloděje.Dokonce si myslím,že
bychom měli na úvodní stránku webu umístit něco jako počitadlo,které by ukazovalo kolik jěště zbývá Z toho je
patrno,že když jsem se rozhodoval o směru dnešního švihu,měl jsem už dlouho jasno.Mým cílem je nejčastěji
jěžděný kopec v rámci Kolodějí : Galibier du Ondřejov.Není na škodu zjistit stav asfaltu na něm,prohlédnou
krajinu,kterou tu tak často brázdíme,neb při úterních či čtvrtečních letech se mi okolí jaksi rozplývá Ale nejel
jsem k němu klasicky,vzal jsem to přes Jesenici,v stoupání na Psáry jsem zavzpomínal jak před měsícem tu ničili
své pily Herečka s běhajícím Koněm.To já jel pohodičku,s tepy kolem 140,tu vzpomínal na Moravu a hned zas
přemýšlel o nové sezóně,prostě jel jsem takový tempo zasněného indiána.Před Jílovým točím ostře doleva a
pokračuju směr Kostelec u Křížků,Kamenice,před Velkými Popovicemi mě zve veliký billboard na návštěvu
pivovaru,dnes odolávám a točím směr Mnichovice.V sjezdu trošku mrznu,ale už jsem dole u dálnice a realizuju
okamžitý nápad,totiž kopec na Senohraby a hurá,už jsem v tom stoupání,endorfiny mě ženou nahoru,tenhle
kopec mám rád.Teď zas dolů,bože ty hnusný kostky tu proklínám,ale už jsem dole v dolíku a vítám se s
magněťáčkem k křižovatce,kde se silnice rozděluje ,můžete buď k Hrusicím a nebo jako já na Galibier.Ten
magnet rád nemám, loni,když se tu jely Koloděje mě tu vždy utrhli,ale nevadí,teď jsem tu sám,jedu a kochám
se,zjišťuji,že údolí překlenuje monumentální dálniční most,to je zajímavé,jel jsem tudy nepočítaně a nikdy jsem
si ho nevšiml a že to není žádnej drobeček Touhle cestou se nahoru na Ondřejov moc nejezdí,trochu se obávám
co se mnou a mým kolem provedou ty kostky,který znám ale směrem dolů.Ale pohoda,ani se nenaděju a
Ondřejov mě vita,a zřejmě aby zdůraznil sám sebe,začíná sněžit a výrazně přituhuje.Já však dostávám další
okamžitej nápad,totiž dát si Ondřejov ze všech stran a tak sjíždím dolů směr Struhařov ale jen ke
křižovatce,otáčím se, a už jsem v tom,na tom kopci se jezdí zásadně velkej a tak je zde první Kolodějské
síto,kterým často neprolézám.Ale dnes mě nikdo nehoní,užívám si hladkej asfalt a zas mě víta náměstíčko a hurá
dolů do Chocerad.Asfalt jak dětská prdelka,napomáha k dosažení rychlosti přes 60 km/h. ale to už přibžďuji před
Malinovou zatáčkou.kostky jsou tu taky hnusný,jsem u řeky,na mostě otáčím a dnes potřetí a naposledy šplhám
k kopci,jež má na svém vrcholu hvězdárnu.Nad mnou přelétá letadlo,vláčí za sebou kus látky jež mi má
zvěstovat že Kolo končí posledního března.no moje rozhodně nee,asi to má Béda Travníček nějaký zmatený ale
to už beru zatáčku po své pravé ruce a přes sebou cítím Hradový Střímelice s tím brdkem,kde vždy nastupuje
Franta z Říčan.Dnes tu ale není,tak mě aspoň opískuje nějakej aviatik , a už jsem zas dole a já dostávám další,už
poslední okamžitém nápad,totiž přejet si Stříbrnou Skalici z jednoho konce na druhý,kdo to tam zná ví proč . S
kopci jsem dnes skončil,cesta zpět nemá jinou variantu něž Jevanský údolí,o tom co se tu kolikrát jezdí se už
napsalo hodně,ale já se kochám,Propast,Jevany a už jsem na hlavní,najednou z ničeho nic nastává tma,ještě že
mám blikačku,sníh mě obaluje jak sněhuláka,jěště že moc nefouká a já mířím po hlavní ku Praze.Prolétám
Vyhupovem a po 4 hodinách a 20 minutách jsem doma,na kontě stovečka,super den prostě.Jen škoda,že jsem
dnes byl sám,no zítra snad už budou i parťáci,to teprve bude něco.Tak zítra u mě ahoj.

Iceman, 2009-03-21 14:01:01
Konec veškerých ohledů.Nemůžeš ? Sedni si na patník a zavolej hasiče.Zapomeňte na zimáky a do duší vpusťte
aspoň 100 psů.Maltodextrin v bidonu nestačí ! Prohrabte šuplíky a do kapes nacpěte gely a šlehy.Vítej závodní
sezóno .V 7.00 přijíždí Kolíkáč na sraz,já už se taky celý zblblý tou brzkou ranní hodinou hrabu ze dveří,jen na
Mlhoše musíme chvilku čekat.Protože další posily čekají v Kolodějích,musíme trochu přišlápnout abychom 7,30
stíhali,nakonec se daří,vítáme se s Malinou,Kaprem,oba na letňácích,s Jěžkem s jeho watt měřičem a s
Martinem. A už to mastíme na Křenice a Babice a pranic se nešetříme,snad jen Malina s Kaprem jedou
pohodu.Jedu dvojičku s Mlhošem,před námi odjetý Malina a tak si Mlhošem docela dáváme,mě štve , že ho
nemohu sklepat, i když jede na zimním tankovi.Daří se mi to až v kopci na Babice,ale pouze za cenu že jedu kref
a jen si tak říkám co blbnu,za mnou půl hodina a před mnou hóóódně moc výživmnejch kopců,ale nemohu se
nějak přibrzdit,endorfiny jen odletujou,Kolíkáč švitoří,Kapr pluje kolem,Martin se na svém zimákovi taky
drží,no nářez pořádnej a je tu přejezd hlavní silnice a my to začínáme mastit na Svojetice.Malina to roztáčí s
Kaprem na špici,já jsem rád že jsem rád,Kolíkáč v pohodě stíhá,dokonce bez problémů mluví,hrozný,už má zas
formici,jak tohle dělá ? Mlhoš už má problémy,naštěstí ? pro něj se tu opravuje silnice a nám padá
červená.Trošku oráchneme,zelená,zacvakáme kuférkama a hurá pod Ondřejov.Ráno mi byla docela zima,teď se
potím,přemýšlím,že bych měl něco sníst,ale on už je docela slušnej výkon jen se napít z bidonu .Před námi je
první hřeb programu,rychlej výstup na Ondřejov,já zpočátku hned za Malinou,v půlce mi tuhnou nohy a je to
tady,přes mě jde Kapr a za ním se vyváží prezident,sakra,dělám co můžu ale stejně mám na horizontu
díru,naštěstí mi to ostatní nedávají až tak sežrat a zvolňují a tak já aby všichni viděli že to byla jen malá
momentální krize jdu dopředu a až na náměstí spurtuju ,ale je mi to prd platný,neb Malina bez většího vypětí
dojel před mnou,takže z prvního fleku zas nic nebylo . Kostky dolů mě vrací do reality,pádíme z kopce na
Stříbrnou Skalici,Kolíkáč to roztáčí a spouští tak náádhernej kolotoč,jedem hodně přes 60.Skalice.Sice z druhý
strany ale nevadí.Kuwa,aspoň jednou bejt na nějakým brdku první.To chci a dělám proto nemožný.Malina vidí
jak mi z huby odletují sliny,slitovává se a nechává mě kostky dobýt jako prvního,skvělej pocit ale dlouho
nevydrží.Malina tahá k Sázavě jak zběsilej,mě už tuhnou nohy,tepy pořád kolem 150,sakryš,mít gel,dal bych
si.A jdem na Bělokozly,šílenej kopec.Malina staví s Kaprem a odhlehčují si,já s Kolíkem pokračujem,jedu
kaši,zdá se mi že i Kolík si dává,bojujem mezi sebou a už je tu půlka toho děsnýho krpálu a je tu
Malina,nechápu,vzdaluje se nám looserům obdivuhodnou rychlostí.V závěru mi dochází,Kolíkáč mi odjíždí a já
zjišťuji že mám pěkně zakyselené nohy.Taky odsypávám,kluci zvolňují ale i tak než jsem je dojel,přibill na mé
rakvi další křížek.Kapr jede jako z partesu,Kolíkáč se začíná rozjíždět,to zas bude sezóna tohle,sakryš,mám tohle
zapotřebí takhhle trpět ? V sjezdu do Chocerad mám pořád díru,ani za boha ji nemohu sjet.Malina se s námi
loučí,jede sám potrénovat a takl Kolíkáč,Kapr a já míříme zas nahoru na Ondřejov tentokrát od Chocerad.Mě už
je zcela volný jestli kluky uvisím,jedu si svoje,kluci v pohodě točí nohama,přicházej kostky u Ondřejova,kuwa
nohy bolej,jsem rád že to aspoň nějak vylámu nahoru na náměstí a nemusím potupně lézt z kola.Domlouváme
se,že zpět pojedem přes Mnichovice a Vyhupov,já ale před Mnichovicemi kolabuju a na náměstí slézám a
konečně si dávám něco k jídlu,kluci konečně pochopili a odtáhli .Pak už to z mé strany bylo jen o dojetí,možná i
ti indiáni jezděj rychleji ale co,byl to dnes zas parádní den a i ta stovečka padla.Pánové děkuji za dnešní
vyučovací hodinu a zítra nashle !
Ježek, 2009-03-21 16:56:56
Moje první Koloděje!!!! Předpověď říkala, že bude parádně a tak se ráno násilím vykopávám z postele. Sraz v 7h
u Icemana nestíhám, takže šup do auta a směr Koloděje. U odbočky na Dubeč míjím trojici Kolíkáče, Icemana a
Mlhoše. V Kolodějích se rychle dooblékám, dojíždí Malina a další kluci. Už do prvního kopce se jede svižně a je
znát, že kluci jsou narozdíl ode mne rozjetí a mám co dělat abych stíhal. Na rovině se trochu snažím rozhýbat
ztuhlé nohy, ale to už je tu další brdek a zase mám díru... Výkon lítá jak splašený, ale neklesá pod 220W. Slyším
kluky, jak říkají, že dneska to bude tak 100km. V duchu si říkám, že jestli se nohy brzo nerozhýbají, tak to
dlouho nevydržím. Stoupáme směr Babice, TF 170, PWR 460W, tohle fakt nemá cenu. To by mě trenér
nepochválil Musím si prostě přiznat, že kluci jedou úplně jinou ligu, výkonnost na Koloděje prostě zatím
nemám. Svěšuju nohy a jedu si svoje, kluci mizí v dáli. Cestu moc neznám, takže jedu trochu naslepo. Pokračuju
směrem na Doubek, Hradešín, Masojedy, Doubravčice, Vrátkov, Č.Brod. V Č.Brodě se trochu motám, ale
nakonec jedu směr Přistoupim, Kšely, Vitice, Dobré Pole, Bulánka, Oleška, Nučice, Konojedy, Stříbrná Skalice.
Tam dávám pauzu. Pak klasická trasa zpět Hradec, Jevany, Vyžlovka, Štíhlice, Žernovka, Mukařov, Babice.
Potom už po stejné trase jako ráno směr Koloděje. Dist 92km, avsTF 144, avsCad 64, avsPWR 143.
Kolíkáč, 2009-03-21 17:14:55
Snad se Iceman a Ježek nebudou zlobit, že jsem jejich reporty přesunul do tohoto tématu. Jak píše Ice, dnes se
přestalo trénovat v zimě Dnes to totiž byly Koloděje jak vyšitý. Žádný šmrdlání polabské promenády či
smradlavá rovinka do Štěchovic , prostě závody jsou cítit ve vzduchu, a tam budou rozhodovat kopce, kopce a
zase kopce. Malina vymyslel nádhernou trasu, Ice už to skvěle popsal, ty Bělokozly nad Sázavou, to je ráj na
zemi, výhledy jak na Šumavě, zapomenuté silničky a ktomu hák za Malinou, který výletoval, pro mě se ale jela

dobře ocukrovaná kaše Díky všem co dnes přijeli, omluva těm, na které jsme nepočkali, ale takové jsou
Koloděje, trestají sebemenší zaváhaní, ale určitě zase Martine, Ježku a Mlhoši příště doražte, uvidíte, dojedete
dál a dál a zažijete pocity dosud nepoznané ...Jinak počítám s nedělním srazem v 7,00 u Iceho a v 7,30 u kostela
v Kolodějích.
Martin, 2009-03-21 21:43:04
Dneska to byli moje první Koloděje, v podstatě už druhý, ale poprvé skoro nikdo nepřijel. Ráno vstávám o půl
hodiny dřív než normálně do školy, v 5:30, sám se divím, co všechno udělám kvůli kolu. Při průjezdu Prahy mi
zamrzá úsměv při pohledu na tabuli s nápisem "-2°C" a zahřívám se pocitem, že za chvíli vystoupá slunce a bude
teplo. Do Kolodějí přijíždím na čas, ostatní chvilku po mě. Tempo do doby, kdy jste mi ujeli mi vyhovovalo. Ale
už od začátku jsem věděl, že to celý dnes nedojedu. Vzhledem k tomu, kolik mám letos najeto(cca 170km bez
dneška), to ani nemůžu očekávat, ale počkejte až budu mít najeto víc. Překvapilo mě, že jsem neodpad jako
první, držel jsem se až do Ondřejova, kde jsem špici viděl naposled. Odtamtud jsme jeli s Mlhošem jinou trasu
(ted si jí přesně nevybavuju). Od Mlhoše jsem se pak taky odpojil a uháněl zpátky na Prahu. Ještě z Opatova
metrem a kolem půl dvanáctý jsem po 80km dorazil domu. Zejtra koloděje nepojedu. Ne, že bych se už ted
netěšil na další, ale pojedu s Proseckým balíkem, jelikož to mám blíž. Díky všem zúčastněným.
Jestřáb, 2009-03-22 14:53:16
Musím poděkovat dodatečně Malinovi, že Kolíkáče a Icemana v sobotu utahal a dnes se alespoň trošku krotili.
Byl to podle mě velice pěkně odjetý švih v ZDV, i když ve zvlněném terénu. Klobouk dolů že Gavoš, Iceman i
Kolikáč jeli už 2 - 3 tí trénink za sebou a stále si dávali pořádně do těla, žádné plácání. Kolikáč špurtoval, Ice
nastupoval a ujížděl v kopcích a Gavoě si po 20 km povolil konečně brzdu, která přibržďovala jeho let. Nenvím
nevím jestli má vůbec cenu se snažit o ty Koloděje, když tam všichni budou tak lítat a já odlítnu na 1 brdu.
Ledaže bychom se domluvili, že úterý bude pro Elite a čtvrtky pro hobíky bez malin!
Kolíkáč, 2009-03-22 21:16:12
Co napsat k dnešnímu výšvihu? Budu se opakovat, ale budu se rád opakovat Je báječné, že se dokážeme
domluvit a vyrážet ve skupinkách, po včerejším závodě jsem dnes neměl odvahu jet další s Malinou a Alánkem,
navíc ten čas startu mi nevyhovoval a tak jsem zaloboval u Icemana a Jestřába, kterým brzký odjezd vyhovoval a
když jsme navíc nabrali Gavoše v Kolodějích, bylo jasné, že to zase nebude mít chybu. Gavoš sice spal asi jen 4
hodiny, přijel po své soukromé časovce, aby nás stihl a v tu chvíli bych na něj nevsadil ani pětník, že to s náma
celé objede. Pohrávali jsme si totiž s myšlenkou zdolat Šternberk, což byl v mých očích celodenní výlet a já chtěl
být na tradiční nedělní rodinný oběd doma . Jeli jsme jako v pondělí se Šemíkem, tzn. do Říčan a pak po hlavní
až na Vyžlovku, zadem přes les do Kostelce a pak zase po hlavní do Olešky. Byla to krasojízda, furt kolem
40km/hod. vítr v zádech, rychlé střídaní, no řvali jsme blahem. Gavoš sice furt nějak mlel, že nás zdržuje, ale
když vycentroval přední brzdu, která ho brzdila až do Říčan, tak se jeho špice staly koncertem. V Olešce jsem to
krouhli doprava a to už jsme v silném bočáku hledali každý zákryt, ale tu se projevila týmová práce, kdy se jelo
rozumné tempo s pravidelným střídáním. sice nás zbrzdil překop u Výžerek, ale pak už zase romantickým
údolím a náhorní větrnou planinou směr Uhlířské Janovice. Gavoš už zase naříkal, že už si to dojede sám, ale
bylo by to čiré šílenství, jet sám v tom protivětru, a to ještě moc netušil, kde je U Staňkovic v jednom magnetu
jsme si krásně zaspurtovali, Jestřáb nám ukázal svoji sílu a jednoznačně zvítězil. No co Vám budu povídat,
domlátili jsme to až do Janovic a vohli jsme to doprava na Šternberk. A přišla vesnička Zalíbená, tam jsme se
vždy fotili s Vyhupem, Gavoš se zase probudil a pral to statečně v háku za švihákem Icem. Pak se zjevili spásné
serpentiny k Sázavě s výhledem na hrad z roku 1240, to je pohádka, a dnes ještě k tomu s minimem aut,
motorkářů a jiné havěti A teď pánům něco ukážeme, místní Šimanovo-Kochánov aneb Čeřenický zabiják. Ale
jak už někde psal Honzis, je tam nový hlaďounký asfalt, a tak se sápeme nahoru a řveme jako smyslů zbaveni. A
Bělokozly, tady jsme s Icem už parkovali včera, a sjezd do Sázavy, tady stačí zalehnout a kolo letí přes 60, no to
je zasloužená odměna. V Sázavě u pumpy doplňuje Gavoš energii, já blbec si myslím, že už to v pohodě dojedu,
a tak nic nekupuju a ještě před kostkama ve Skalici rozjíždím Icemu spurt, pak už závětrným údolím zpět na
hlavní a v pekelném protivětru domů. Jestřáb na letňákovi nám to famózně odtáhne, aby pak s Gavošem, který je
u mě hrdina dne, odtáhne směr Kolovraty, já s Icem to mlátíme na Jížo, začínám cítit pěkný hlaďák, bidon
vyschl, zadní kapsy vybrakovány, a tak ztěžka dosedám k nedělnímu obědu, kdy dojídám každy drobeček a poté
luxuji přihrádky s čokoládkami a sladkostmi. Jo objet Šternberk na jeden bidon a jednu margotku asi nebyl úplně
nejlepší nápad. Najeto 140 průmerem 26, moc díky kluci, byla to 100% týmová cyklistika!
Iceman, 2009-03-23 07:32:08
Včerejší výlet na Šternberk mě doslova vysál z fyzických ale i psychických sil.Stejně jak Kolíkáč jsem sice přijel
domů na oběd včas,ale " rozjídal " jsem se skutečně těžce .Jura na Moravě tvrdil,že takovéto extrémní výdeje
energie ,nejde vpodstatě za den dojíst,ale já to myslím dokázal.Po počátečních rozpacích jsem totiž žaludek
donutil pracovat snad do 10 večer .Pánové i já moc děkuji za včerejší výlet.Jestřábovi to jezdí skutečně

famózně,chvíli co chvíli přrdváděl svou ukrutánskou sílu,o Kolíkovi je zbytečno mluvit.Stále,i teď co píšu tyto
řádky, v duchu blahořečím Gavošově včerejší indispozici díky které jsem švih objel s klukama.Za posledních 10
dnů jsem odtrénoval bezmála 38 hodin,jsem vysátej jak houba,kolo nechci vidět dřív jak ve čtvrtek.Takhle
unavenej jsem teda dlouho nebyl.
Malina, 2009-03-23 08:03:24
Někdy tyhle diskuze vypadají jako děkovací ceremoniál na charitativní akci ale kdo se občas sveze přes 4h v
tomto balíku nemůže jinak. Tak i já děkuji za sobotní doprovod. A za včerejšek Astralovi a Alánkovi. Vlastně
ona to taková charita je. Napsal jsem, že bych rád v SO a NE toto objel a ejhle?!! Najednou už to mastím s Icem,
Kolíkem a Kaprem na Bělokozly. Odpočinkový sobotní večer u nás v ulici bohužel zhasl internet a tak si jen v
duchu říkám, jak se zítra budu trápit v kopích zase sám. Neděle 10hodina? Step-by-Step jeden kopec za
druhým... Kdo nikdy nejel s Astralem, tak věřte, že trénuje neskutečně tvrdě a poctivě. Nemá výraznější slabinu
a v žádném kopci neztrácí. Točí svojí wattáž, o tom jak vysokou se už musíte přesvědčit sami na závodech. Ne
nadarmo je ve své kategorii maratónská špička. Alánkem je o fous "známější firma" po dlouhé době jsem měl tu
čest s ním vyrazit na švih. Už jsem skoro zapomněl, jak to tomu lumpovi jezdí! Navíc do kopců. Je to jako,
kdyby jste se snažili s žralokem plavat nebo s orlem lítat. V každém kopci ukazoval svou sílu a vůli po vítězství.
Na každém kopci nenechal nit ani vlákno Moiry suché. Těch kopců bylo nepočítaně. Až ve stoupání na Ostředek
jsem cítil, že už mi to táhne více. Do té doby jel Alánek jak brus. Nebýt větru nazpátek asi bychom dali i ten
Divišov a Šternberk, takto jsem vyjeli Jevanským údolím nahoru na Vyžlovku, kde nás čekala zubatá v podobě
nechutného protivětru. Alánek se někde odpojil a s Astralem jsme se ve dvojici statečně rvali až do Štěrbohol,
kde se loučíme. Za chvíli už pádím do Podolí na 60minut chlorové kompenzace. Nemůžu si to odpustit, ale
víkend a zakončenou (snad dobrou) přípravu slavím lahvovým Staropramenem a usnutím kolem 20.00.
Iceman, 2009-04-01 06:48:41
Již včera od rána se mnou třásl starťák.Letos poprvé Koloděje,poprvé na letňáku,poprvé bez neoprenů na
nohou.U kostelíka za krásného počasí se nás sešlo snad 12.Díky příznivému větru,rozuměj,foukalo proti a já
špicí vždy jen prošel,jsem bez problémů absolvoval schován v závetří první půlku do Vlkančic.Zlobit se začalo
ve Skalici na kostkách a údolím se jelo klasicky velmi svižně .Nejhorší však pro mě byl bezesporu závěr po
hlavní k Uhříněvsi,kde se Malinovou mluvou jely Cyklovary ,a kdyby mi 2x nepomohl potlačením,byl by se
mnou ámen.Famózní den,super svezení v oranžovým nároďáku . Kluci díky a pro ostatní : neváhejte a příště
přijeďte,to se musí zažít !!!
Kolíkáč, 2009-04-01 10:11:39
Den, na který jsem se těšil od října. No řekněte sami, sundat letňáka z háku, nafouknout gumy, vyhrabat letní
věci ze skříně, zkontrolovat o kolik zase narostl pupek, jestli vůbec dopnu dres, najít pod postelí letní helmu. A
vzkaz o tom, že se jede první letošní kolodějské úterý musel doletět i tam nahoru, vždyť takové počasí, to byl po
předchozích měsících naprostý zázrak. S Icemanem už si píšeme od rána nadržené SMSky, abychom pak v
16hod. u Shellky na kruháku řvali jak malí kluci, když dostanou nové kolo. Ale vždyť to je jak nové kolo, ten
přestup ze zimáku na jednici, to je pohádka. Škoda, že to vydrží jen pár vyjížděk, než zase člověk zjistí, jak mu
to nejede . Na T křižovatce v Měcholupech, už nervózně popojíždí Léňa a i italsky opálený a vyšvihaný Honza
Janura. A u kostelíka už Romča Chládek v živém rozhovoru s Miki. Od Říčan už se řítí ikona Fanda, od Sojovic
připlouvá Kapr, ze Skalky Alánek, který hlásí, že Malina asi nestíhá, je tu i Ala ještě s jedním borcem.
Kolodějské kostelní Hells Bells odbily půl a odpovědí je cvakání kufrů a oči upřené do dáli, dnes naplánována
placka do Vlkančic a přes Skalici údolím domů. Říkám si, škoda Maliny, byl tak natěšen, ještě kontrolujeme
mobily, zda-li nemáme od něj nějaký vzkaz, ale marně. Před Sibřinou se ještě otáčím, abych zahlédl v dáli za
námi, že rakeťák si nás sjíždí, tak to zase bude mazec. Před Křenicí jde na čelo duo Alánek a Léňa, aby roztočili
pořádný kvapík, ve skupině to jen zahučí, Fanda v kulichu a se 400km v této sezóně, jak sám praví, zase
křečkuje, naštěstí se pak trochu zvolňuje, před Říčany se připojuje Jirka Rozvoda, takže 12-ti hlavý vlak si to
šine na magnet na Vyžlovku. Trochu jsem to podcenil a každé zaváhaní je zde trestáno, ale je tu Kapr, který mě
dotahuje nazpět, díky. Letíme směr Olešky, bez sebemenší námahy se jede v mírném klesání 50km/hod., slunce
svítí, ale ledový vítr důkladně prověřuje naše oblečení. Když se dívám na holé Kaprovy ploutve, ze kterých sice
nesundal kamaše, ale i tak je mi zima za něj U Výžerek je čurací pauza, je to tady jak v jiném světě, jak kdyby
na mě už dýchlo léto, silnice bez provozu a klid lesa jen prořezávají euforické hlášky cyklistikou opilých
postaviček. Psát o údolí okolo Vlkančic, to je zbytečné, to se musí zažít a navíc když před Marjánou se zase jede
k 50. A skalické kostky zkouším překvapit Icemana útokem v půli kopce, přejedu ho, ale před horizontem už za
sebou slyším chrastění kostí a Ice je tu zpátky a nedává mi šanci. Hezky, hezký! A je tu údolí, dnes i bez Vitase
atakujeme 40, prostě to sedlo, hodně je asi o hlavě, to jarní poblouznění dělá divy. Ale ty třešničky na dortu ještě
mají přijít, před Říčany na hlavní už začínají pálit nohy, chlapci nohu z plynu stále ne a ne sundat. Někdo
odbočuje na Strašín, já jedu hák Romčovi a tak moc nevnímám, ale podvědomě cítím za sebou jen Iceho, na
výjezdu z Říčan jdu na špic, vítr v zádech, mírné klesání a tak to roztáčíme zase k 50, když si tak lebedím, jak to

krásně jede, najednou se okolo nás mihne Malina, Léňa a Honza Janura. Tak to je teda nářez, tyto panáčky jsme
si vezly ještě za sebou a teď nám ukazují co proto. Marná je naše snaha o hák, mají to pekelně rozjeto. V
Uhříněvsi už se na sebe čeká a pomerančové kvarteto Malina, Léňa, Ice a já se chechtáme od ucha k uchu, jaká
to dnes byla zase sodovka. Doma jsou v šoku, co tu tak dělám brzo, ale mě dnes ty 3 hodiny a 97km bohatě
stačilo. Říkejte si co chcete, todle kolodějské blbnutí má něco do sebe! Díky všem, a především holandskému
nároďáku, ty vyrovnaný orange dresy za sebou, to je dech beroucí pohled Tak ve čtvrtek už se zase těším na
pekelné zvony!
Malina, 2009-04-02 23:42:47
Dneska se jelo, jak z praku. Jaký si to uděláš, takový to máš. Ráno jsem objel rychlou intervaly proloženou
hodinu a odpoledne jsem zajel ke kostelu. Slezlo se to podobně, jako v úterý. No bylo to už o pár kopcíchStřímělice, Ondřejov, Struhařov a závěr zase o rychlosti na rovině. Dnes se bohužel balík na hlavní u Mukařova
rozsypal. Mám toho tedy plný kecky. Dle stoupajícího trendu intenzity tréninku, to vidím v úterý na slušný
kvapík!
Gavoš, 2009-04-03 10:16:25
Takže první Koloděje letos, co k tomu dodat... Velká pila, nadšením řvoucí Kolíkáč v jevanském údolí,
Ondřejov v relativním klídku s tabáčkem, kostky naprudko s Kolíkáčem - to bolelo , Mukařov a domů. Dojmy
skvělé, škoda jen málem havárky a nedorozumění s šoférem před Říčany. Dokonalo to pivko na zahrádce v
Bencích s Jestřábem a Míšou Plesníkem - těším se příští týden
Iceman, 2009-04-06 08:25:00
Včerejší,tedy nedělní Koloděje měly výletní ráz,který jsem s povděkem kvitoval.U kostelíka se nás sešlo ke
30.Nechyběli ikony Koloděj,Honza Janura,Roman Chládek, Franta Look, od nás přijel protočit nohy po vítězství
na PRSu Malina,ukázal se i Honza Adámek.První půlka,čili pryč z Prahy se jela po hlavní až do Zásmuk,vítr v
zádech,jediný kdo nepochopil že se jede výlet byl Honza Adámek,a tak jsme všici při jeho špici cenili zuby.Zde
je potřeba říci,že se projevilo,jak kdo jel PRS,s jakým nasazením.Kupříkladu já.Šetřil jsem na PRSu trochu síly
na nedělní Koloděje a vida,do Zásmuk jsem uvisel,zatímco Malina si ji na PRSu vyšil a v Kolodějích odlítl jak
list z kalendáře . No možná to bylo něčím jiným,snad se nám k tomu zde vyjádří ! Ze Zásmuk se pokračovalo na
Sázavu,zde viděl " zuby " Franta , balík hučel dobrou náladou,perfektní počasí to jen umocňovalo.Rozvážné
tempo před Skalicí dávalo tušit další rychlostní prémii o kterou jsem se chtěl také poprat,bohužel mi v půli
kostek vypadla pumpička .Docvaknout kolodějské v údolí nebyl naštěstí problém,tempo nejlépe vyjádřil Roman
: " takhle pomalu jsem tady v životě nejel ".Vyžlovka znamená nájezd na hlavní,zde se rodělejume na ty co jdou
a co nejdou do hospody,zahákávám se tedy za " abstinenta" Honzu Januru a dělám dobře,bezpečně a rychle mě
dotáhl do Uhříněvsi, kde se s poděkováním odpojuji a přes Benice dorážím domů.120 km,4 hodiny naprosté
pohody,kdo nepřijel může jen litovat.
Malina, 2009-04-06 08:48:16
Jojo, Icy! Po ráno nohy moc nechápali co po nich chci, ale až v Dubči jsem to nějak překroutil a jelo se mi fajn.
Navíc mi pomáhal vítr do zad. U kostela při mši neskutečně velká banda. Jel jsem kukandu s Icem, kecali jsme,
jak fifleny z periférie...Když za to vzal Honza Adámek, nezbývalo než se poroučet doprava na Konojedy do
Jevanského údolí. Kazit si neděli si hodlám dobrovolně až příští týden. Máme sraz s nějakým balíkem
vyjíždějící z Pičína v neděli ve 12.30. Jsou asi padlí na hlavu ale mají v plánu jezdit 10km okruh asi 13x a ujet to
kolem 3h. Loni jsme tam s Kuřetem byli a jsou to, povím Vám, divní chlapíci. Hrozně ambiciózní, člověk si tam
moc nepopovídá, díry neukazují, a místo jízdy balíku se jezdí lajna ve škarpě. A tak jsem 4hodinový trénink i z
poslušnosti k trenérovi a svému tělu dnes bohužel absolvovat nemohl. Ovšem chuť, objet to při super počasí,
byla velká.Večer tiskovka na Hamru. Krásný to víkend. Každopádně, ÚT 16.30 nemusím snad ani připomínat!?
Orlik, 2009-04-07 20:20:57
Dnešní Koloděje? Co dodat, stav setrvalý. Necelá hodinka a tělo začíná odmítat tu hroznou rychlost, musím
zvolnit a srovnat všechny hladiny v těle. Jako vždy odpadám první a hybaj na samotku a domů. Co s tím?
Jednoduché, nejezdit tam a je klid. Co naplat, že jsem dal 133 km lehce nad 29, když stejně neuvisím. Ale byla
to paráda i ta chvilka. Chlapi jezdí vám to famózně.
Léňa, 2009-04-07 20:27:38
Do Kolodějí musí být kolo a ostatní vybavení ve 100% stavu. Můj plastový kufr začal už na PRSu zlobit a dnes
se vylomil zobáček, to pro mě znamenalo, moc to nervat. Což tady prostě nejde. Celkem asi desetkrát mi
vyklouzla noha z pedálu a musel jsem si sjíždět kolodějský balíček , poslední vycvaknutí mohlo způsobit kolizy
s Astralem asi v 50km/hod, uf bylo to v pořádku. Tímto zaváháním jsem přišel o kontakt s balíkem a musel jsem
si to od Tehovce dokroutit domů na samotku. Kopce se jely na max, ale výš než na 188 tepů jsem se nedostal

(něco na mě leze), rovinky zase v kompenzaci na regeneračku. Průměr díky tomu přesáhl jen něco přes
32km/hod.
Kolíkáč, 2009-04-08 14:07:42
Dlouho nepamatuji takové Koloděje, jaké byly toto úterý. Přijelo 8 Šlapek – Alánek, Astral, Malina, Šemík,
Kapr, Léňa, Kolíkáč, Bobek, pak hosté Orlík a HonzaA a k tomu stálice Fanda, Tomáš Jech, Honza Janura, Ála,
Jirka Rozvoda a ještě dva borci. Takže sumasumárum 17 kousků si to hasilo na Říčany a pak okolo nemocnice
na Struhařov. Vůbec jsem nechápal Orlíka, no spíše Orla, jel na zimáku s blatníkama a ani uhlíkový vlákna
nepomáhaly ho uviset. Neskutečný. Před Mnichovicemi to ostře otáčíme na Myšlín a první kopec je tu, snažím
se točit co to jde, ale marnost nad marnost, na špici si nastupuje Léňa s Malinou, což vyprovokuje celou grupu k
bezhlavému kalupu, který s Fandou nehodláme akceptovat ... ještě že ho tu mám, kluka jednoho ušatýho a tak
stíhací jízdou přes Třemblaty si je ve Zvánovicích docvakáváme, no spíše oni kecají a vytáčejí nožky a my s
jazyky na vestě přilítneme přesně pod kopcem, aby oni znova rozjeli kvapík, to fakt miluji. Rassmusen Léňa
stále provokuje, jeho krásné dlouhé, štíhlé nohy bez kamaší v tom jarním slunci nádherně svítí, a zase nám to
ujíždí. Bobek má taky menší zásek a tak spolu tlampeme na Černé Voděrady, kde zvesela celý balík močí a kecá.
A šupito presto do údolí, je tu volnější pasáž před výšvihem na Hradec. To je kopec, který mi vyhovuje,
pozvolné serpentiny, trochu mi to tu připomíná Koráb z Krále a najednou i držím hubu i hák za "staříky" Kaprem
a Astralem, kteří uzavírají početnou skupinu. Jůůů podařilo se, řvu nadšením, nohy pálí jako čert, ale jak říká
Ala, čím více to bolí, tím lépe . Už už se těším na Konojedy a jízdu domů, ale panáčkové to ještě stáčí na
Oplany, je to krasojízda, letní počasí, krátké dresy, no co více si přát. A brdek za Oplany se taky slušně hobluje,
ale dnes se už nesmím pustit, zdá se, že pánové trochu přeřadili na menší rychlostní stupeň, jelikož stále kukám s
nimi. Let přes Výžerky a Nučice, je odměnou za to trápení v kopcích a když už jsme na hlavní směr Říčany
zavelí Honza Janura pravá a přes romantickou vesničku Svatbín to valíme směr Krupá, kde najíždíme na hlavní
silnici a otáčíme to zpátky na Kostelec. Tak todle je teprve žraso, táhly brdeček zakončený kostkami v Kostelci,
tady už kraluje Český pohár, i když ta Astrálova a Alánkova špice před Vyžlovkou taky stála za to. Jak by řekl
klasik Marhi, už jsem pěkně okoralý a tak svistot přes Mukařov už jen slepě hákuji a procházím špicí. Před
Říčany doprava na Strašín, pěkně po novém koberci pokecat s Alánkem a dopravit se domů. Díky všem co
přijeli, bylo to zase okouzlující
Malina, 2009-04-08 15:28:24
Včera to bylo docela žraso. Účast suprová. Kopce s Rozvoďákem docela stály za to. Přechod kopec-rovina
většinou na velkou. Jelo se pořád dost vysoký tempo, ať už po rovinách, v táhlých sjezdech nebo nahoru. Kdo
svěsil nohy byl přeskočen nebo v horším případě nemilosrdně urván. Léňa s Alánkem rozjížděl v kopcích jeden
nástup za druhým. Po 10s Léňa svěsil nohy a zbytek nechal na rozdrážděných vosách, ať si to vyjedou. Nazpátek
jako tradičně rychlostní vytrvalost z Vyžlovky zakončená opět 60kovými špicemi s Honzou Janurou. Doma jsem
měl nohy kvalitně ostrouhané. Sakra dobrý trénink! Co se týče Orlika, na Ještěd v mrazu jede na Fulcrumech,
včera při 20°C nabalený jak pumpa a na zimákovi. Dlouho jsem neviděl vetšího exota...
Gavoš, 2009-04-10 09:46:39
Včerejší Koloděje byly docela v rozumném tempu, jela se relativně rovina. Tedy kromě Icemanova nástupu v
největším kopečku,už nám dolaďuje formu ten náš "ledový muž" Jinak za šlapky jsme se prali sami, nikde nikdo
Celkem mě Polar vyhodil 84 km, AVS 34,6. Jen začínám mít opravdu hloupou tradici dojíždět ke kolodějskému
kostelu na poslední chvíli. Včera jsem dokonce musel kousek z Benic autem, abych vůbec stíhal. Stejně mě to
ujelo, a já si jel chvíli totálku šrot než jsem balík dorazil Blbý bylo, že se na špici zrovnu začínalo jet..........Na
druhou stranu už vím, jak vypadá 15 minutové bezvědomí..... Zpátky s jsme s Marhim trošku zakufrovali,
nicméně celkový dojem za 1*.
PeBe, 2009-04-14 20:44:00
dneska bylo prostě nádherně....myslím to počasí jinak jsme vyrazili v osmi, před Stupicemi na nás už čeká
dvojice od Vokolka. Jedu na špici s pánem z CKKV, tempo pro mě téměř maximální, ostatní kecají, já už na to
nemám jaksi plicní kapacity. Odstřídávám a už se na špici nedostanu. Sibřina, Křenice, Březí, Strašín, Babice,
Mukařov táhnou Vokolci, celkem se ještě dá viset. Problém začíná v Ondřejově, sice to na velkou vydrápu, i
bych asi uvisel, ale koukám že Kolíkáč je hodně vzadu, přece tu prezidenta nenechám, tak čekám. (ve
skutečnosti jsem už nemohl, ale takhle to vypadá líp ) V Ondřejově mě dojede, z posledních zbytků kyslíku
vyprdukuju něco ve smyslu že je dojedem a makám směr Chocerady. Se mi to i celkem povedlo, ale Kolíkáč mě
nechytil, tak zpomaluju a společně jedeme nahoru na Ostředek. Kopec jsem už jednou loni jel, nicméně když už
si myslím že nemůžu a říkám svoje "Už tam budem?" se mi dostává zdrcující že "jsme tak ve čtvrtině". To mě
položilo, sotva točim nohama, povídáme(maskuju únavu) a jsem celkem rád že ani nahoře nečekaj. Vidíme je na
horizontu nad Sázavou, kus za nimi jede Fanda z Říčan. Nad Sázavou se sjíždíme (Fanda si ulevuje a já už moc
nemůžu, tak nebylo tak těžký) a jedeme dolu k řece. Přes most a doleva na jevany. Kostky v Stříbrné Skalici na

kašpara, už fakt nemůžu. Jaké je moje překvapení když nejedeme na Jevany ale doleva zpět na Ondřejov!
Uhybáme na Hradové Střímelice, pořád do kopce. Na vrcholu je krásný hřbitov, tam, až budu jednou mrtvej,
chci ležet. Pod stromem, na kopci, v klidu a tichu, s nádherným výhledem do kraje. No potom už jenom
cyklokrosová vložka přes rozbouraný most, Ondřejov a podle Fandy pořád z kopce na Struhařov, Svojeti,
tehovec, přes hlavní na Strašín, kde to ještě rozjíždím po tom krásném asfaltu dolu na Březí. Tam už mě lehce
chytají křeče, jdu do háku a v Březí se loučíme s Fandou a s Kolíkáčem jedem na Královice, aby se za nimi
odpojil na Uhříněves a domu. Já jedu na Měcholupy a domu. Dojíždím totálně hotovej, ale klasicky se směju od
ucha k uchu. Prostě nádhernej den. A proužky na končetinách mám už jako loni na podzim, rozuměj lehké
zarudnutí
Honzis, 2009-04-14 21:05:03
já se po 103km a KPO Tour fakt nečapal. Už na Ondřejově díra, kterou jsem teda na sračky sjel u řeky v
Choceradech. Pak ale když se jelo 19km/h v tý 10% rampě a všici vypadali jako cestou na zmrzlinu jsem já sotva
hekal a za Vestcem jsem už jen pozoroval 3 men šou v podání Klíma, Rozvoda, Malina. Pak já s
Triexperťákem, za námi Romča a ten postarší bez přilby. To mi ale poser, jak ti veterání makali! čůrací pauzička
Vokolků přišla vhod, méně už nástup Maliny ve sjezdu, který jsem v 72km/h vzdal a přijel do Sázavy s mankem.
A já myslel, že přes 70 tam není možný jet ... Kecačka kolem vody, David říká, jak bylo na soustředění a že mu
při převozu zrušili Looka - naprasklá zadní pravá šavle asi 15cm pod zad brzdou. Prý moc neriskuje a přes 80
nejezdí Už prošitej dám kostky na 52/21 a málem se pobliju. Vybízím Malinu ke špurtu, ale asi se šetří na kopec
na Hradové STřímelice. Skoro do vsi ještě ty 4exoty visím, ale pak dostanu cestou přes Kostelní Střímelice
40sec. Naštěstí počkaj na Ondřejově, takže pak už v poho a dorazí i oba veteráni. U Svojetic to mydlí na
Tehovec a mě čeká 32km na protivětru dom. Bylo to 70km / 900m / avg 32. Zní to celkem nenápadně, ale já byl
doma po 202 úplně šrot A co pan Kolíkáč, který navrhl ony slavné Vodslivy??? Taky na velkou?
Malina, 2009-04-14 21:15:52
Honzis kilometry máš krásný! Na to, že si měl 103 v nohách nechápu, že si tu velkou placku nesundal.... A
neboj s klidem a úsměvem na rtech ti můžu říct, že když jsem Davidovi ve Vestci předal špici směr Vodslivy,
tak jsem to nějak nepobral a místo kaše a honění jejich zadků jsem si ten kopec vyšlapal sám. Další perlička byla
spurt k hřbitovu v Kostelních Střímělicích. David se rozhodně v cizině neflákal. Rozvoďák taky nedá nic
zadarmo. Sobota bude rozhodně velmi zajímavá. Ty Dojetřice a Chocerady nahoru musíme ještě nějak
promyslet. Řešit to operativně na místě by nemuselo být zrovna nejlepší řešení...
Kolíkáč, 2009-04-15 08:24:18
Co dodat k úternímu vyšlehání? Věrný druh PeBe vše báječně popsal, mě se jelo až pod Ondřejov skvěle , pak
jsem ovšem z nějakého prapodivného pohnutí mysli shodil na malou, málem jsem shodil i balík, jak jsem
zpomalil, protože panáčkové zapomněli, že to je do kopce a zmizeli do jednoho. PeBe vypadal načatě už ve
Svojeticích, ale Ondřejov letěl s nima! No neskutečný. Pak na mě kamarádsky počkal a snažil se nás dopravit
zpět do balíku, ale já nebyl schopen hákovat ani z kopce, takže do Chocerad v pohodě odjel. Vodslivy a
Ostředek už si užíváme zase bok po boku a pak před Sázavou s Fandou v kecacím tempu, jak říká Fanda
"Jedeme na krásu!" jsme to domlátili domů. Děkuji oranžovému bratru PeBemu, že mě tam nenechal napospas v
těch hrozných kopcích s parádním asfaltem a nádhernými výhledy. Po večerním pivu plánuji další pokus o
sebezničení na čtvrtek
Honzis, 2009-04-15 19:20:58
Malík, Klíma, Rozvoda a je to těžká pohoda …Nemám v lásce ty stavy, kdy chodím ze spaní hledat Colu do
lednice, abych se nějak dostal z absolutního srabu, ale úterní Koloděje jsou pro to jako dělané. V poledne to ještě
vypadá rozumně, vyjíždím po větru směr Český Brod a šmrdlám si to na 39/15, abych roztočil nohy po
běžeckém víkendu. Na I/12 už to je na pilu a celkem to sviští. Z Úval na Uhříněves a dál přes Benice a
Dobřejovice k Jesenici. Průměr vzrostl na 29km/h a už jsem pěkně v tempu. Po II/101 nejezdí tolik aut, což je
příjemné zjištění. Horší je to s prachem ze staveb obchvatu. Místama skoro rally Akropolis. V Břežanském údolí
přetrpím jeden kritičtější moment, kdy řidič nehodlá 2 vteřiny počkat a bere mě v zaáčce, kde samozřejmě jede i
auto proti. Přejedu most a hurá přes Zbraslav po stezce č. 3 do ucpaného Radotína. U hospody čekám na červené
a mlaskám nad cedulí špekové knedlíky s uzenou krkovicí a zelím za 73,- Že bych tu Třebotovku ani nejel?
Velmi lákavé nabídce odolám a vymotám se na onu výpadovku. Zvednu sedlo o 2mm, což mi pomůže leda tak
psychicky, ale prostě ze zvyku dávám do kopce sedlo co nejvýš, abych neprošlapával paty. 2tousty se sýrem a
jeden bidon si schovám za sloup a věřím, že nikoho nenapadne to sežrat a vypít. Pumpu a podsedlovou brašnu na
Fortu nechám, to už mě nezachrání. Spíš by pomohlo shodit 3kg, že … Hodím si 52/24, páč před sebou vidím
docela „rampu“. Dle mapy se má ale na 3,9km nastoupat jen asi 160m, a proto se utěšuji tím, že za zatáčkou se
to dozajista zlomí. Vymažu tachák, jdu do toho! Našlápnu napodruhé, ale to je v normě. Mimo normu je ten 7%
sklon, který vůbec nepovoluje!!! Proč mi ku*va nikdo neřek, že to má 1,7km asi 7,1% v průměru??? Supím to

dvacítkou, někdy i 21 a po 3minutách vidím číslici 1,00km. To mi poser! Jedu vůbec dobře? Už trošku zdeptán
pokračuji v silovém intervalu další 2minuty, abych nahoře vzpomínal, jakou že to měrou hmotnost má olovo a
další prvky, neb má stehna jsou jak kamna z litiny. Tý woe, vono je to teďka dolů! Rozdupu to na 52/15 a vidím,
že 3auta stojí na semaforu na červenou. Než tam dorazím, tak klapne zelená a já je musím nechat projet, takže
vteřinka, dvě zásek. Neva – teď to letí jak TGV! Tedy doté doby, než se začne opět lehce stoupat a rychlost
klesne k 29km/h. Náhle marně lapám po dechu a k hornímu patru se mi lepí jazyk, jak jsem si dal súšu ELA. Už
jen 600m, vítr jde z boku či i lehce do zad, proto jdu i do špurta. No vypadá to spíš jako parodie na Boonena po
sedmi zelenejch. Jo, 40km/h !!! - a ty 2holky na zastávce mi ani nezatleskaly … Čas 9:12min snad bude stačit na
top 3, ale jestli mě dá Marhi jako minule, tak ho nařknu, že si dává do zadku vrtuli a žere čočku s
hrachem!Otočím se o 180 a jedu stejnou cestou dolů. Dobrý, nikdo můj proviant nevyžral, takže hurá zpět na
Zbraslav. Po chodníku předjedu štrúdl aut a pak přejedu lávku. Břežanské údolí nahoru je relativně v klidu – 21
až 23km/h na 52/21. Nahoře jsem ale tak zplavenej, že zastavím u místního kachňáku a jdu se osvěžit. Doufám,
že stačí, když ten šlem od kraje rozeženu rukou. Pocákám si nohy a ruce a dál se biji na větru do Dobřejovic.
Zkouším to vzít kolem Tescomy po cyklotrase a super – ocitl jsem se v Nulákách, odkud sjedu do Benic.
Přetrpím krátký brdek, pak přejezd kolejí a Uhříněves. Časově OK, přes Hájek sjedu do Kolodějí a nejsou ani
čtyři! V místní sámošce si pořídím 1,5l pití a taky nanuka. To je dobrota! Sednu si na zídku a od místních znalců
s 0,5l Braníky v ruce se dozvím samé potřebné věci - jako že cuketa furt rodí 3kg macky a pak ani nevíš co s
nima a že pívo támhle v hospodě je za 21Kč a tak … Kostelík odbíjí čtvrtou a je tu PeBe! Hurá, bude s kým jet!
S 103km v nohách nebudu mít v nástupech nárok. Rozvalíme se do autobusové zastávky a já zdlábnu 2toustíky
se sýrem. Mňam! Pak už se sjíždí dnešní pekelníci v čele s Malinou. Dál je tu Romča, Fanda, Kolík – vybraná
společnost! Poklidný rozjezd v 16:34hod kazí otáčející se dvojička pánů v bíločerných dresech CK Vokolek
Import. Oops – Jirka Rozvoda a Klímič! Jen tak si polknu a dál kecám s Kolíkem, kterému později nějak
záhadně dochází kyslík … Od Strašína táhnou Vokolci a to hodně svižně! Už z Mukařova nahoru se zuby nehty
držím metr za zadním kolem Davida. On vypadá jako na výkmihu a kecá s kolegou (vítězem Pečecké 100 z roku
2008). Za horizontem nám přenechají špici a s Romčou táhnu 40km/h, v Třemblatu odstřídám dozadu a po ostré
levé směr Ondřejov Malina konstatuje, že netřeba jezdit tak pomalu a zvyšuje tempo. Nechám 52/13, ale nohy
tuhnou, a tak hned 52/19. PeBe jede „španěla“ 53/23 či co tam má a šaltr má ohnutý až k zadní stavbě – musíš si
dávat delší řetěz! Kolík netakticky shazuje pilu a skoro stojí. Neblbni – tady je to špurt na velkou!!! Najednou se
propadám a vepředu je jen čtyřka Malina, oba Vokolci a Triexperťák. Skončit tady??? Tempově se znovu
posunu dopředu, ale na lepší než pátý flek s dírou 10sec to nestačí! Drtím to sám krz Ondřejov, po kostkách přes
40km/h a dál 52/11,13 kolem hřbitova. Už je skoro vidím, jenže do zatáčky v Choceradech přibrzdím z
dosavadních 62km/h na 30km/h a to už se kolem mě mihnou oba veteráni. Jak to dělaj??? Za kolejemi se
docvaknu do odpočívající skupinky a následuje drsná zkouška v 10-12% rampě na Vestec. Začátek v poho –
52/24, ale jakmile se nejde pod 19km/h, tak mi to nohy neberou a nechávám Malinu, ať dělá, co umí. No zvládá
toho dost, i když „šmrdlá jen 39/19“ či co. Před Vestcem mi už teče z držky a zoufale chybí kyslík. To ale
netuším, že Klímič se jen zahřívá před nástupem z Vestce!!! Kontruje jen Jirka Rozvoda, Malina ztrácí, pak
Triexperťák a já. To je snad jiná liga, ne? Nejsem ve snu? Sci-fi já nerad, ale tohle mi prostě připadá jako hudba
budoucnosti! Docvaknu kroutícího se Triexperťáka, v zatáčce jdu před něj a rovinu k Vodslivům ho nechám
odtáhnout, abych mu pak v 12% úseku znovu nastoupil a na 52/21 skoro sjel Malinu! Jenže ten už si jede
frekvenčně a připravuje se na další čočku. Zásek dobrých 25sec na Klímiče, to je drsná realita! Nahoře pánové
velí k čůrací pauze, která přišla vhod! Aspoň mi spadl tep z maxima na maximum mínus deset … To byl fórek,
na Koloděje tepáky nepatří! Znovu jsou tu oba veteráni a společně poklidně jedeme do Dojetřic. Bavím se s
Triexperťákem o sobotním Sázaváku a modlím se, abychom nejeli 70km/h. Skutečně jsme sedmdesát nejeli, ale
víc!!! Malina to rozkalil a já při 72km/h svěsil nohy, neb vím, že se mi dozajista rozvlní předek, když teď sáhnu
na brzdy. Ostatní mizí a tipuju je na 80km/h! No nic, zase interválek do Sázavy. Pak kecačka podle vody do
Stříbrné Skalice. Klímič mi vypráví, jak mu na soustředění zrušili Looka a já si teprve teď prohlédnu, že má
prasklou zadní šavli asi 15cm pod brzdovou čelistí. Prý neví, jestli bude mít na sobotu nové kolo, ale do Úval se
určitě chystá! Aby ne, s jeho současnou formou! Trošku se vydýcháme třicítkou a kostky se kupodivu nespurtují!
Upozorňuji Malinu, že v sobotu se bude z druhé strany každopádně nastupovat! Stoupání na Hradové Střímelice
jedu v čele, nicméně jakmile dám 52/24, tak se ona známá čtveřice kolem mě mihne jako kolem patníku a já fakt
nemám z čeho brát, abych si je sjel. Nemám to radši zabalit? Ne, jsem bojovník a i když vidím, jak se zvedají v
Kostelních Střímelicích, tak mi je zle. Je to se mnou fakt zoufalé! Na 52/24 se tedy vykroutím asi 18-20km/h na
HP Skalka a pokračuji v tempu na Ondřejov. Mám zásek 40sec! Naštěstí čekají, a tak se s nimi svezu ještě přes
Třemblat a Struhařov do Svojetic. Tam hází levou a mě čeká 32km převážně v protivětru domů. 70km za
2:11hod, protnu I/2 a svištím k Českému Brodu. Jsem totál grogy, zhltnu zbytek súši a každý brdek jedu 52/19
rychlostí šneka. Z Tatec bojuji 25-28km/h a jsem prošitej jak po Beskydu. Koleno zase protestuje, takže v
19:45hod jsem šťasten, že už uklízím Forta po 202km / 1900m / s průměrem 30km/h do sklepa. Vzmohu se
sotva na to, abych vypil asi 0,5l Coly, dojedl těstoviny a začal psát report. Sedím zničen v křesle a mám co dělat,
abych se prstama trefil na klávesy. Jo jo, Koloděje neodpouští! Když na to nemáš, tak si to vyžer pěkně až do
dna! Jak by se jelo pěkně nebýt těch třech co jezdí kopce na 400W a vesele debatují … Nic, v deset jdu chrápat a

v noci ještě hledám záchranu v lednici v podobě studeného kakaa. Ani to nepomáhá, teprve ráno ve tři konečně
pořádně spím. Jen doufám, že v sobotu něco zaběhnu v Pardubicíh. Musím nutně zregenerovat a přimět nohy
běhat!
Iceman, 2009-04-17 08:05:31
Včera ukázaly Koloděje lidštější tvář.Velkou měrou k tomu přispěl blížící se víkend a s ním závody,takže
dvojice Vokolků / Klíma+Rozvoda/ neměli zájem nějak hrotit tempo.Ze šlapek přijel Ataman,z hostů
Orlík,Roman Chládek také nevynechal,celkem nás bylo 9 kousků.Pokud tedy píši,že nikdo nezlobil s
tempem,tak tentokrát se zbláznil vítr.Celou cestu na Vyžlovku,jelo se netradičně přes Štíhlice ,jsem si myslel že
si v nohách zlámu kosti.Měl jsem obrovskou chuť otočit a nechat vítr ať si mne zanese zpět domů, a to jsem na
špicí vlastně jen tak procházel.Z 90% tahali Vokolci a Roman se svým parťákem.Ataman také párkrát přispěl k
tempu , myslím,že jel velmi dobře ,a s přehledem tak objel svoje první Koloděje. Mimochodem,do Koloděj jsem
z Jíža nejel sám ale práve s Atamanem.Ten rozjel proti větru takové tempo,že jsem myslel ,že se zbláznil .Přes
Vodslivy a Vlkančice jsme dorazily do Skalice,pak Hradové a Kostelní Střímelice,Ondřejeov.Tou dobou už jsem
byl rád,že jsem to na začátku neotočil,jelo se mi nádherně.Cesta zpět po hlavní přes Říčany už byla taková
třešnička na dortu,bez bolesti ,furt hodně přes 40 km.Hodnocení : přes bolestivý začátek 3 hodiny příjemného
tréninku , za takovýhle čtvrtky bych se moc a moc přimlouval i pro příště
Léňa, 2009-04-21 20:07:15
Sešlo tak 25 lidí. Ze začátku se jela pohodička, hodně v JZD. Zrychlit jsme si dovolili až s Kolíkem když jsme se
dostal na špic, pak už to začalo jet. Korunku tomu dala dvojice s Alánkem a pak Malinou. Ondřejov se jel
svižně, ale kdo nechal velkou tak to vyjel v pohodě. Sjezd do Chocerad byl vzhledem k rychlosti dost
nebezpečný a po něm přišel první krásný kopec i , hned na začátku šly dočela rakety Malina, Svoboďák a spol.,
za nimi jsem se vydal s Jirkou Rozvodou, který mi asi po 1,5km odskočil, po chvíli mě dojel Honzis, který tam i
v nejprudších pasážích drtil velkou placku a v tandemu jsme dojeli jen kousek za rakeťákama. Nahoře se
počkalo, aby se mohlo jet svižně někam na Benešov, přes pár brdků na Pyšely, kde jsme vytratili další korálky.
Krásně jsem se rozjel a těšil jsem se až za to někdo zase vezme. Nejaktivnější byl samozřejmě Malina, který mi
slíbil fén, tak se snažil . V Mnichovicích jsme odbočili do kopce, kde mi při shazování velké spadnul řetěz a tím
pro mě skončili dnešní Koloděje . Po nasazení jsem už měl díru přes 200m na odpadlíky, sjel jsem jen jednoho,
který už jen vytáčel nohy. Tak 100m před sebou jsem viděl Alánka s Romanem Chládkem, ale na rovině na
Mukařov mi prostě odjeli. Docela mě to mrzelo, kopec z Mnichovic byl krásnej, dlouhej a rakeťáci ho jistě jeli
živě. Kdyby nespadl řetěz, byly by to letošní nejkrásnější Koloděje. Malino, děkuji za fén . P.s. - Spurtíky dáme
někdy příště
Honzis, 2009-04-21 20:13:18
Léňa jel Vodslivy pěkně, já bohužel cítil nachlazení z machrování ráno v tričku a kraťasech Pak se mi za
Kozmicema rozpadla kazeta, zastavil jsem, vyhodil jsem 1 z 7mi pastorků, rukou zašrouboval závěrnou matici a
musel 50km dřít v protivětru dom přes Sázavu, Nechybu, Kachní Louže a Kouřim a hlavně dávat majzla, páč
kazeta byla pak pěkně volná. Hold jsem asi nedodržel ten správný utahovací moment nebo si Sram matice
nekecá s SH pastorkem ... celkem 119km av 30,5, což je gut vzhledem k tomu sólíčku dom Dobrej byl ode mne
jen Ondřejov na 50/14, než mi seklo a vzal mě Ramalák ...
Malina, 2009-04-21 21:09:31
Co je přívlastek živě nevím, ale od křižovatky směr Šibeniční vrch, kde jsme ofoukli lehkým vánkem Astrala,
jsme až na hlavní ve Struhařově jeli velkou placku, rychlost kolem 30. Michal Plesník ani nechtěl střídat a my
ostatní se ani se o to moc nepokoušeli. Krásný stupňovaný tempo, zážitek. Dnes jako jeden z mála. Tím, že
přijelo dost lidí o bylo dost nervózní. Např. při výjezdu na Ondřejov, když se nastoupilo, tak někdo udělal myšku
a další skončil na krovkách. Pád tam byl snad dnes ještě jeden. Jeden borec lehnul, prý když hledal kapesník v
kapsách, aby se mohl vysmrkat. Další věc, kterou nechápu jsou sjezdy. Kaskadéři jsou nevyléčitelný. Na
Vodsliváku jsme se pořád pošťuchovali. Michal tam byl ale první, ikdyž mě přišlo, že se nad tím svým velkým
převodníkem ke konci už docela kroutil. Trasa docela neokoukaná. Z mého pohledu se balík postupným
strouháním redukoval a redukoval až jsem od Tehovce jel už jen se Svobodinem. Do Uhříněvsi jsem si ještě dali
takovou subzávodní jízdu v úniku. Po ranním krátkém tréninku a dnešní stovce v kopcích toho mám docela dost.
Ve špajzu jsem našel puding, tak jsem si ještě zakuchtil...a hádejte s jakou příchutí?! Malinový!!!
Kolíkáč, 2009-04-22 12:27:47
Tak vylepování zvacích plakátů po Vinohradech na vyklusávající vyjížďky přineslo ovoce, u kostela stál
ohromující dav 25 výletníků, skvělé počasí umocňovalo již tak nabitou atmosféru. Balík hučel rozkvetlými
alejemi, špici naštěstí ovládli rozumní jedinci, takže jak by řekl Maliňák: "výletovalo se" Magnet na Struhařov
vyšel na mě s Léňou, a náš Švéd začal tvrdě šlapat na plyn, což jsem po chvíli odmítl akceptovat a vystoupil

jsem. Bylo to jen tak tak, abych se zahákl na chvost, protože na špici se dostala nějaká rozběsněná zvířata, která
donutila i Fandu, aby přestal mluvit. Ondřejov na velkou, na malou tam není šance, menší karambol, když si
Romča líznul a poslal jednoho Kbeláka do příkopu, ale nic vážného, zase v obětí pokračovali dále. Hukot do
Chocerad a přichází kopec prestižák - Vodslivy -Ostředek. Po úvodním rozkoukání se hákuji Kapra a při
vzpomínce na Krále si přeji vydržet s ním až nahoru. Ale dnes mi není souzeno, Kapr pluje famózně a ve Vestci
svěšuji nohy, ztěžka popadám dech a čekám, kdo přilítne zezadu. Orel s Icemanem, tak to by šlo, ale ne, nešlo
To snad nééé, nohy se přestaly točit, zadky ujíždí, Orel si dělá co chce a Iceman mu úspěšně sekunduje! To je
černý sen. Ve Vodslivech ještě zkouším chytnout druhou mízu, ale je to marné, Ice se otáčí, zvedá zadek a v
klidu odjíždí. Tak to je lekce, padá na mě deka, ze které se už do konce vyklusávající vyjížďky nedostanu.
Jedeme parádním sjezdem do Čerčan, asfalt jak žehlička, minimální provoz. Fanda a spol. se trhají na Vranov a
Komorní Hrádek, ale stejně stále jedeme v mohutné grupě. Ve Čtyřkolech malý zásek v zadních řadách, ustýlá si
Johny, kouká asi po pěknejch holkách, Orlík s Kaprem čekají na něj, já mám chuť též počkat, ale Jirka Rozvoda
velí, sjedeme si je. Po chvíli rezignuji, dnes je den jak víno, budu rád, když se domotám domů. Zdržel je
naneštěstí vlak, takže to dál valíme po kupě na Pyšely, Zaječice, tam už však Johnymu dochází šťáva, tak se s
radostí ujímám role domestika, Johny, ale je bojovník, stále nastupuje a snaží se balík sjet. Je tu ještě kolegiálně
Kapr s Icem, a tak už jen ve čtyřech to mydlíme na kozla do Popovic. Johny stále kousek před námi, ten si to
tedy dnes pěkně užívá, prý má jen najeto 600km letos, to je děs běs, další talent! V pivovarské vesnici se loučíme
u rybníčku, ve kterém plave leklý kapr (tak nějak se cejtím dnes i já), ale je to kapr s malým k, ten s velkým K
byl dnes zase až moc živý. S Icem už to šmrdláme na Jížo, v protisměru potkáváme Lu a Colemana, hodnotíme
dnešní zmazání se a krásný rudý západ slunce dokresluje úterní podvečer. Holt není každý den posvícení, po
sobotní euforii jsem zase dostal pořádně na rypák
Iceman, 2009-05-01 08:09:48
Včera jsme,vzhledem k ŠOSu, s Kolíkem udělali kardinální blbost,neodolali jsme a v 16.30 odjížděli od
kostelíka vstříc k Ondřejovu a Komornímu Hrádku.Účast byla mizivá,ukázal se jen říčanský Fanda + 2 podobní
blázni.Cestou jsme naložili jěště Rozvoďáka.Na Ondřejově bylo vidět,že se všichni chystají na nějaké
závody,nahoře se odpojil Vokolek s borcem na karbonovém Authoru a tak už jen v čtyřech jsme pokračovali ke
Komornímu Hrádku,prémii nahoře pro sebe urval kovboj z Říčan.Nakoplo ho to natolik,že cestu zpět přes
Vodslivy sám odtáhl a z Chocerad na Ondřejov nasadil tempo,které jsem s Kolíkem už rozhodně nemohli
akceptovat.Za zmínku ještě stojí jemný deštík který nás potkal u Struhařova,takže jsem podruhé v dvou dnech
myl kolo abych měl svůj klenot na zítřejší ŠOS jaksepatří vyladěn.
Johny, 2009-05-12 21:28:25
Koloděje těžké,
Koloděje zlé,
dnes to bylo těsné,
ale uvisel jsem je!!
Promiňte mi můj výlev básnickýho střeva, ale dneska jsem na sebe fakt pyšnej!
Malina, 2009-05-12 21:28:31
Icemanovo přední kolo to asi vědělo, proto před Českým Brodem zahlásili k opravě k defektu. V následném
výjezdu na Kostelec se po dlouhé době v Kolodějích mohlo prohlásit - ZÁVODÍME! Má to jednu nevýhodu,
člověk popotáhne špici, následně odstřídá, aby si trochu orazil a místo toho ho čeká nemilosrdné tempo v
dychtivém balíku a za nedlouho další nástup. Pod Oplany se dělí skupina a ve třech s Klímošem a Rozvoďákem
pokračujeme na Vlkančice, kde má pro změnu defekt David a tak chvíli kempujeme. Pak kopce v rychlém sledu.
Giro alias stojky do Samechova a Ondřejov, přes Třemblaty a Mnichovice směrem do Říčan, kde se loučím s
Vokolky a mastím to do Prahy. Kvalitní ZDV, s lokálními intervaly a nástupy.
PeBe, 2009-05-13 08:44:28
včera jsem to stíhal jentaktak, už cestou do Kolodějí jsem myslel že vyplivnu plíce, ale nakonec jsem to stihl. U
kostela už čekali Kolíkáč, Iceman, Bobek, Johny, Malina, Fanda a další. Cesta až do Brodu probíhala sice svižně
ale dalo se to uviset. Při výjezdu z Brodu do Kostelce se ale na čele uhnízdili Vokolci, do kopce se jelo 28km/h a
to už bylo na mě moc. Takže vystupuju, koukám že Kolík a Iceman už tu nejsou a tak si to chci už dojet v klidu
domu. Pak ale vidím Fandu jak taky končí, docvakávám ho a jedeme ve dvou. Prý si jim někde nadjedeme,
směrem na Oplany, tak teda jo. Výžerky, Oplany, a další vesnice, fouká, střídáme, nakonec se vyloupneme na
Vyžlovce. Po hlavní směr Říčany a odbočuju doprava na Strašín a domu. Loučím se s Fandou a už celkem v
klidu přes Královice dom. dalo mi to 103km s průměrem 32.7km/h, doma rychlá sprcha a hurá na oslavu
Quitových narozenin.

Kolíkáč, 2009-05-13 12:31:54
Od ŠOSu jsem neměl ani chuť podívat se na ten nástroj, který je potřeba k disciplíně jménem cyklistika, která
mě způsobila takovou bolístku Lízal jsem si rány zelenou vodičkou, hajal jen na pravém boku a ve snech se mi
zjevoval černý asfalt. Hltám dojmy z Mamuta a z ostatních víkendových závodů a pomalu začínám pokukovat
po tom prapodivném stroji, na kterém se musí držet balanc. Beru fixu a veškeré škrábance začišťuji, zjišťuji, že
se mi urval i kus kufru, tak montuji nové. A úterní ráno mi jasně dává najevo, musíš jet, dnes už ti omluvenku
nikdo psát nebude. Jsem na sebe zvědav, jak se srovnám s jízdou ve skupině, zadní kola mě budou asi ještě
dlouho strašit, co všechno se může stát. S lovcem Mamutů Icemanem se řítíme ke kostelu, kde už stojí vyšvihaní
draci, a orange dresy převládají, to je pohled, který nabíjí energií. A už se to fičí, dnes prý rovinatější trasa směr
Český Brod. Kecám s Klímičem, jak jel na Mamutovi časovku dvojic málem 150km, na čele to prý bylo letos
peklo na zemi, a to má být hromadný závod. Bifteky od asfaltu jsou prý maličkost, horší je to prý lehnout na
dráze v Motole, když Vám pak vytahují ze zadku parkety Jsme před Brodem a vím, že teď nás čeká dlouhý
magnet do Kostelce, kde očekávám svůj konec. Ale z balíku vycouval Ice s prázdným předním kolem a tak je
rozhodnuto, dojedeme si to dnes bok po boku. Cestu do Prahy prokecáme a doma se na mě směje za 3 hodiny
příjemných 90 000 metrů a z dresu vyklepu pár slouplých stroupků. Ve čtvrtek se budu snažit nechybět na další
odvykací kůře
Malina, 2009-05-19 20:16:29
Dnes fajn svezení v cca 8 lidech netradiční trasou u Mirošovic. Osobně jsem například prvně jel stoupání od
Senohrab na Ondřejov, serpentýny s kostkami, pak táhle až na Ondřejov. Škoda jen rozbitého asfaltu, jinak
docela dlouhý kopec. Od nás Bobek, Johny, Astral. Kdyby Bobek takto jezdil závody, tak má sakra šanci to válet
na čele. Zkus to přehodit-na tréninku se tak nešťavit a v závodě za to brát jako dnes. Zatápěl si pod kotlem
docela fest!
Quit, 2009-06-02 20:26:52
Dekuji sve matce a svemu otci za to, ze me zplodili takoveho, jaky jsem...
Dekuji sve sestre za to, ze dokazala, ze i bez vyraznejsiho talentu se ve sportu da ledacos dosahnout...
Dekuji svym bratrancum za to, ze mi v detstvi parkrat pujcili sve zavodni silnicky a zakodovali ve me touhu
jednou zacit jezdit na silnici...
Dekuji Rainymu za to, ze nasel Slapky, prihlasil se k nim a primel k tomu nakonec i me....
Dekuji vsem Slapkam za to, ze tvori super tym a ze jsem zde potkal jedny z nejlepsich pratel sveho zivota...
Dekuji Icemanovi a Koliikovi za to, ze me dnes primeli jet sve prvni Kolodeje...
Dekuji Koliikovi za to, ze me dnes nekolikrat pomohl vratit se za kopcem zpet do baliku....
Dekuji Fandovi z Rican za to, ze dnes vybral lehci variatnu a ze zvolil rozumne tempo, ktere se dalo vydrzet....
Jsem v naproste eufoorii, stastny, spokojeny a vlastne vubec necitim unavu....
Iceman, 2009-06-03 08:19:17
Quit jel včera jak brus ! Když jsem viděl,jak mi v kopci za Nučicemi ukazuje zadek,udělalo se mi nevolno
Včera jsem se po delší době vypravil do Koloděj.Mě se moc nechtělo,ale na naléhání prezidenta a touha být u
Quitovy premiéry,jsem v 16 hodin stepoval u šelky.Přesně na čas přijíždí Quit s Kolíkem.Počasí je parádní,cca
20 stupňů,na déšť to taky nevypadá.K zastávce přijíždíme mezi prvními,už je tu Roman Chládek,Svoboďák, po
chvíli doráží z Říčan Fanda,Astral,i Honza Adámek se objevil no a když připočtem balík Vokolků, bylo jasný že
o zábavu bude postaráno.I od hodin vyrážíme na čas,hned jdu na špici vedle fandy,abych si odvedl svůj díl
práce.Rozjíždíme to tedy rozvážným tempem,za náma přichází na řadu Kolík s Quitem,postupně se na špici
dostávají Vokolci,chvílema to dost bolí ale nějak to do Mukařova vydržet jde.Přichází magnet SvojetickoStruhařovský a mě začínají opravdové starosti,zatím to teda nějak maskuju ale je jasný,že na Ondřejov budu mít
velké starosti zůstat v balíku.Naštěstí se na zmiňovaný kopec nezávodí,teda aby nedošlo k omylu,já jedu totální
kref,ale důležité je že se nenastupuje a tak mě síla balíku vytlačí nahoru bez nutnosti si nahoře něco sjíždět.Myší
dírou nahoru,ježíši,nohy už mám jak balóny,trochu si orážím v sjezdu do Skalice.Po dlouhé době mám čas
zjistit,že Honza Adámek už s námi není,za to Quit ano a vypadá zcela v pohodě.Že tu je i Kolíkáč snad nemusím
dodávat.Po 14 dnech nicnedělání zas řádí jak černá ruka,neúnavně pomáhá rakváčům / mě / vracet se do
balíku.Začínám ho podezírat,že to dělá schválně.Ne však z nějakého lidumilství,nýbrž proto,aby jedince odtáhl
co nejdále od domova ! Pak si celou cestu zpět,pěkně na samotku,proti větru můžete pěkně zanadávat,zapřísahat
se,že se na celou cyklistiku můžete vys. ,že nemáte zapotřebí si dobrovolně takhle ničit tělo.No nic.Ve Skalici už
je to boj jak se patří,ale tentokrát se opravdu v kopcích nenastupuje,takže i tady jsme zatím pohromadě a mě už
začíná strašit brdek do Vlkančic,co si pamatuji,z týhle strany jsem ho zatím nikdy nepřežil,vychází na mě
špice,ale hned to balím,musím se schovat a maximálně šetřit síly.Už je to tady,vlci vyjí na měsíc,mě na
horizontu totálně gumovatí nohy ale obrovským vypětím všech posledních sil se mi podařilo vyjet až nahoru v
balíku.Utírám si nudli a vida Quit je stále s náma,to mi hlava nebere,jeho první Koloděje a jede opravdu

famózně.Je vidět,že na to prostě má ! Talent no.Pak přišlo to,co přijít muselo,mdloby do dalšího magnetu u
Nučic jsem již nerozdýchal a musel shodit.Jen s hrůzou sleduju,řečí Kolíkovou,jak Quit bezproblémů hákuje
balík a s ostatními mizí kdesi v dáli.Obrazně sedám na patník.Zpět jsem to vzal po hlavní co nejkratší cestou.Pak
už následoval klasický scénář : lednice,vana,postel,mdloby. Jsem v naproste v prd...i, v depresích, kvůli únavě
nevím zde ještě žiju..........
Quit, 2009-06-03 12:36:14
Tak abych trochu doplnil Iceho pohled..Verte nebo ne, ale kdyz jsem se oblikal, fakt sem se baal, byl to pocit
podobny tomu pred zavodem, ale presto jeste jiny... Cestou k Shellce jsem se utesoval, ze vlastne Kolodeje
nejedu, ze jen jedu s Kolikem a Icem na trenik a on zrovna naaahodou zacina v Kolodejich a ze tam budou i ti
Kolodejsti machri..., no co... Kolik je po dlouhem vypadku, takze s nimi pojedem jen kousek (sam mi to rikal... )
Samotny prubeh tohohle "vyletu" jsem mel trochu opacny nez Ice... Po par stovkach metru, kdy jsme se
zformovali do radneho siku dvojicek, se zacalo jet na muj vkus strasne rychle... Vsichni si ve dvojickach
povidali, jen ja, maje vedle sebe Honzu Adamka, jsem nemyslel na nic jineho nez na to, abych nemel diru pred
sebou... Pekelne sem se soustredil a slapal co to slo, tepy mi litaly hoodne vysoko na to, ze jsem jel v baliku a
kazdy mensi brdecek se zvedaly jeste vys a ja se jen porad ptal sam sebe, jak dlouho tohle muzu vydrzet... V
tomhle stavu jsem prezival az nekam za Mukarov... Tam to uz zacalo byt zajimavejsi... Koliik predemnou
zahlasil, ze ted bude neprijemny dlouhy magnet, ale kdyz ho vydrzim, bude to stat za to... S blizicim se vrcholem
mi nohy zacaly malem horet, tesne pod horizontem uz to neslo a ja musel preradit na lehci... Ujeli mi, ale jen par
metru, 10, mozna 15, ale byl tu Koliik, ktery na me volal a tak jsem nepolevil a kousek za kopcem uz jsem zase s
nimi (pravda, jenom diky tomu, ze za kopcem nezacali hned z ostra...) Pak nasledovala krasna a dlouha mirne
klesajici pasaz v baliku, v te rychlosti to bylo jako sedet poprve v zivote ve vlaku TGV a ja mel prvni zkousku za
sebou... Presne to same se opakovalo v kazdem dalsim stoupani, jen nohy horely vzdy o neco vice a dira na balik
byla o neco vetsi... Ale cim jsem byl dal, tim byla ma motivace vratit se zpet vetsi... A hlavne, vzdycky tam byl
Kolikac, ktery mi v navratech pomahal...Kdyz uz jsem timhle zpusobem prezil i Vlkancice, zacal me ovladat
nejaky nepopsatelny euforicky pocit, cekal bych ze unava se bude stupnovat, ale ve me jako by rostla sila i touha
dojet s nimi az do konce... A tak, kdyz pred Nucicema Ice ztraci a Kolikac se na me tazave diva, jestli se znovu
pokusime docvaknout nebo pockame na Iceho, rikam jen strucne: jestli je nestahnem hned ted, pak uz nikdy...
Znovu to tedy roztacime, Kolikac jako by zapnul Turbo, ja doslova liizu jeho zadni galusku a s pomoci mirneho
sjezdu se nam znovu podari je sjet... Usek na hlavni silnici a pak v lese do Vyzlovky je uz pro me jako z rise
snu... Posledni tresnickou na dortu je pak navrat na ricanskou hlavni. Zde se radime do lajny a jede se na muj
vkus desna cocka, na spici zrejme foukalo a tak se porad menilo tempo a asi kazdy z nas v te lajne byl na pekne
gume... Trochu se musim omluvit Astralovi, ktery jel predemnou a ja na nej trochu kriknul, protoze gumu resil
asi jako vsichni ostatni - klickovanim kolem zadniho kola borce pred nim... Ale to, ze jsem docvaknul kazdou z
tech der, ktera se na tom useku do odbocky na Strasin prede mnou vytvorila, to me tesilo uplne nejvic...Cestou
domu jsme s Koliikem a Marhim dali jedno vytouzene a povinneee u Vendise a pak honem domu, uniknout
vecernimu desti... Doma jsem sedel u stolu jako zdrogovany, porad jsem slapal, byl v euforii a jeste o pul noci se
mi nechtelo spat...
Kolíkáč, 2009-06-03 15:43:23
Co dodat? Další odpaněná Šlapka v Kolodějích, skvěle vybraná trasa a tempo, které bylo i pro nás snesitelné.
Moc jsem nevěřil, že to doklopýtáme až do konce, pro mě byl jasný úkol dovézt včerejšího leadera Quita domů,
to co jsem si vždycky sliboval, když mě před lety dotahoval Vyhup zpátky a loni třeba Léňa a Alánek a další
oranžisti...Kluci to pěkně popsali, ať si říká kdo chce, co chce, Koloděje mají náboj, atmosféru, ty Quitovy
pocity, to je jak kdyby mi mluvil z duše. To není jen cyklistika, to je naprostý únik z reality všedních dní do
cyklistického nebe . A Quit prokázal nezlomnou vůli a mezi těmi esy, které nás nepustily na špic, se vůbec
neztratil. A věřím, že do něj bylo zapuštěno kolodějské semínko, které teď bude pravidelněji zalévat a ono bude
růst a růst Příště neváhejte, stojí to za to!
Gavoš, 2009-06-04 21:30:00
Tak dnešní podmračené Koloděje přivítali 6 nažhavených kousků. Čekal jsem jsem trošku více účastníků, ale asi
slabší účast ke čtvrtkům patří. Přesně v půl zvoník odbil, seňor Janura zavelel, a společně s říčanským ďáblem
Fandou, Marhim a mě dvěmi naznámými borci jsme vyrazili směrem k nevšedním dobrodružstvím. Poté co se
mě zmocnila dvouhodinová temnota, jsem procitl opět zpět poblíž Říčan, abych mohl večer doma nic
nechápající ženě hýkat radostí že jsme UVISEL Povýletovali jsme cca 75 km, průměr mě vyplivl Polar 34,5
(chudák, rozdýchaval to déle než já, na takové čísla ode mne není zvyklý...), a celkem i s cestou do práce
nějakých 90 km. Všichni kdo se nechali ukecat horším počasím a silnějším větrem k lenošení, udělali velkou
chybu. Howgh, jdu slavit

Kolíkáč, 2009-06-11 09:49:31
V úterý se jelo poctivé kolodějské řemeslo, nabušení RedAce a Beeda nás nešetřili v kopcích a i po rovinách
roztáčeli svoje watty a pěkně protáhli posázavský inventář. U Shellky Ice v novém slušivém sexy oranže ohozu a
PeBe, kterému předávám návleky a který si to šine ještě někam jinam za povinnostmi, kdežto my s Icem rychle
na úterní průklep. U zastávky už Honza Janura, Roman Chládek, bikeři RedAce, Beeda a ješte jeden týpek a i
pan ředitel Fanda neschází. Vyhlížíme ještě Kubajze, který má ale bohužel zpoždění, a tak v 8 kusech míříme na
dnešní vytyčené cíle, Myšlín, Voděrady, Hradec, Oplany, to jsou brdky, kde si pořádně vytaháme nohy. Fanda
mi sděluje, že má na mě chuť, tak nesmím svoji kůži prodat lacino Přes Mukařov a Svojetice se vrháme dolů do
Mnichovic a před nimi to strháváme nahoru na Myšlín, a začíná první kopcovitá robota, jede se solidní tempo a
světe div se, Fandu stále úspěšně hákuji . Nahoře chvíli čekáme na utržené jedince a už směřujeme k magnetu
jménem Voděrady. Malina mi vysvětlil další cyklistickou hantýrku, a tak na "španěla" gumuji tento kopec
Fandovi stále po boku. Sjezdem do jevanského údolí, Ice už hlásí, že se odpojuje a jede domů, my si dáme
Hradec, po rozbitém asfaltu, ale je to krásný serpentinový kopec schovaný v lese. Tady už na malou placku,
všichni ztichli, je jen slyšet ševelení řetězů. Hákujeme se poctivě, stále v sedmi kouscích jedeme guma na gumu.
Hůů to je pocit! A ještě Oplany, tady se musí prokličkovat malebně položenou vesničkou a pak vyhup nahoru,
takové dva schody, které už dnes trochu bolí, ale přeci mi Fanda neujede . A jsme v zapomenutém kraji v
čarokrásné přírodě, úplně bez aut, je to možné? Takový kousek od Prahy? Přes Nučice na hlavní a Kostelec,
zadem na Vyžlovku a do Říčan po hlavní, to už je obehraná písnička, která ale rychle utíká díky nasazené
rychlosti. Dnes se všichni rozhodli vytočit nohy přes Strašín a Křenici, ale tempo neupadá, ba naopak a v jednu
chvíli mi naskakuje menší dírka, a rázem je z ní 50metrů ztráty, jóoo tak ty už nesjedu ... no nic, i tak to stálo za
to, těším se na Sudety a na skupinu B!
Kolíkáč, 2009-06-17 08:32:31
Včera jsme z důvodu deště zvolili rovinaté Polabí, jelo se směr Český Brod, Sadská a zpátky přes Kersko,
Mochov, Úvaly. Ze Šlapek Kubajz, a stálice Fanda, Romča a Janďour + 2 bikeři. Krásná placka, kecání ve
dvojičkách a pravidelné střídání, jeden brdek ve Vyšehořicích, silnice bez většího provozu a nakonec bez deště,
nazpět zlobil vítr. No prostě příjemně strávený podvečer zakončený s Fandou na zahrádce, kde probíráme historii
Koloděj.
Léňa, 2009-06-25 20:55:19
Kdo nepřijel prohloupil. Mrakům jsme úspěšně ujížděli, Gavoš tahal špice jak malamut, Kolíkáč se svým
dopoledním 90km náskokem uháněl jak myslivecký ohař, Kubajz trpěl jako chrt a já si to užíval jako kokršpaněl
. Fanda zvolil rovinatý profil, takže 80km jsme dali něco málo přes dvě hodiny Zakončení v Benicích u
nealkoholického pivečka a Fandova vyprávění nemělo chybu. Těším se na další takový den Gavoš: Díky, máš to
u mě
Kolíkáč, 2009-06-25 21:43:52
Dnes jsem si užil krásné vodní lázně, nejdříve jsme protočily nožky s Honzou, zavzpomínali na prehistorii
Šlapek, dali jsme Zbraslav, Měchenice, Hvozdnice, Bratřínov, Čísovice a do Mníšku, a pak jsme si lupli v
protisměru nedělní Švih, tzn. na vrchol Řevničáku, kde malá svačina a sešup dolů do Řevnic, tady mi to v neděli
nesmí ujet . Honza spolehlivě visel na rovinách a v kopcích si pěkně potrénoval, je vidět, že formu na Beskyda
už začíná ladit Pak už jsme výletovali přes Černošice, kde nás nahodila první vodní lázeň, ale naštěstí jen ze
silnice, v Radotíně jsme se rozloučili a já pokračoval přes SilverBridge na Zbraslav a na Točnou. Zadek už
pekně mokrý, kolo zašvihané, ale to nejhorší mělo přijít. Nad Prahou černo jak v hororu a v Písnici to přišlo,
první kapky a pěkný slejvák. Lezu do zastávky a věřím, že to přejde. Gavoš už mě nahání do Koloděj, déšť
ustává, tak jedu. Ale to co přišlo v úseku okolo Kunratic, to byla normální napuštěná vana na silnici, mraky
vody, gejzíry od aut a do toho krupky, ale naštěstí je stále teplo. No nějak to musím domlátit domů a převlíknout
se, kostelník na mě čekat nebude Domů přijedu jak vodník, všechno ze sebe strhat, horká sprcha a suchý věci,
vlézt do mokrých treter a vzhůru ke kostelu. Už neprší, chvílemi slunce, a rychle do Polabí, tam prý pršet
nebude. Jedeme v šesti kusech a i roviny pěkně bolí, špice se nešetří, takže stále atakujeme hranici 40km/hod.
Kličkujeme jako zajíci před další černotou, která je někde nad Sadskou a nakonec všichni spokojeni v suchém
stavu usedáme do hliněné restaurace v Benicích. Nakonec 173km, díky za ně kucíí.
Malina, 2009-06-30 20:50:33
Tak dnes po dlouhé době úterní závody. Hlavně začátek byl místy vyšponovaný - klasika, když se přejíždí
horizonty na hrubo, to srdce zaplesá! A od Strašína do Křenic to je trochu rovina, trochu z kopce. Furt jsme
přidávali. Čekal jsem, že poletíme na ceduli 70kou, ale nejsme zvířata, tak jsme jsme se tam dokouleli s
rozumem a číslem 65 na tachometru.

Kolíkáč, 2009-06-30 22:06:19
Dnes se v Kolodějích rozdávalo vysvědčení za jarní část Srdce plesalo, počasí jako malované a u kostelíka 12
kousků a z toho 4 pomeranče. Ataman chytil do dvojičky Romču a tvrdě si dávali špici před Strašínem, i na tom
druhém fleku za nimi nohy pálily. Lajna z Mukařova na Vyžlovku a nadějný nástup juniora (KOVO). Fanda v
růžovém vytahaném dresíku schytal pár peprných vtípků, ale v magnetu před Nučicemi už zase ukazoval záda.
Jirka Rozvoda nevěřícně kroutil hlavou co se to dnes děje, ale to jen Malina, Alánek a junior si zkoušeli, co to je
přiložit pod kotel a vehnat do noh pár watíků. A pak chladivým lesem k Oplanům, tam už nás hošíci trochu
odpojili, ale za Oplany se čeká a jede se po kupě směr Skalice. Ataman prý musí posekat zase trávu, ale
návykový kolodějský express mu nedovolí vystoupit a žene ho směrem ku Praze, prý to poseká až v neděli
odpoledne A údolím se to mastí do Jevan, kecám s Malinou o Švihu, je to radost jet vedle takového bijce A
před Jevany nečekaná odbočka a po hrázi rybníka Švýcar se opravdu ocitáme ve Švýcarsku! No to je nádhera, ta
rozsekaná lesní cesta má úplně nový povrch, dnes ještě navíc zavřeno pro auta. Tak to je lábuž, sice nás zase
odpojili, ale s Fandou a Atamanem si nedáváme nic zadarmiko a drtíme to do Struhařova, tam zase čekají, díky,
a můžeme tedy vytočit nohy společně. To vytočení už krásně popsal Malina, naštěstí jsem už u té cedule nebyl!
Zapojil jsem se za Atamana, a to zvíře, co hlásilo u Oplan něco o křečích, to pálí jako by se nechumelilo. chlape
máš formu! Díky za dnešní rozdávaní vysvědčení, ja prolezl s odřenýma ušima narozdíl od některých, co dostali
vyznamenaní a i pochvalu ředitele. Jo a tam dole na tom vízu jsem našel 100 za 3 hoďky ...
Kolíkáč, 2009-07-07 21:49:38
Komornější sestava s bouřkovým nebem nad hlavou to napálila do rovin, do Polabí, k Sadské. Malina, Honza
Janura, dva junioři a překvapivě i Renda a Ruda z KPO. Scházel jen ředitel z Říčan Fanda, ale za Sadskou jsme
ho nabrali, čuměl na TdF, tak měl trochu sekeru, ale nakonec si nás nadjel. Hošíci z KPO ukazovali svoji sílu,
Malina si taky občas zařádil, já jen tupě hákoval Při zpáteční cestě nás zastihly první dešťové kapky a před
Průhonicemi se sjeli zástupci významných pražských klubů, když jsme dojeli Humplíka z H-H Smíchov . Ve
čtvrtek dorazím, snad zase zavítáme do romantických kopečků ...
Alánek, 2009-07-14 21:52:03
Dnešní Koloděje byly jako vzpomínka do starých časů. Pěkná dlouhá trasa, naštívili jsem Rataje a podobně
vzdálené vesnice a městečka.Kopce se jely na max, čekalo se na lenochy a nebýt pádu na začátku jízdy, tak to
nemělo chybu. Jen si myslím, že lítat 181km po práci průměrem hodně nad 30 km/h je už opravdu pro mladší.
Tak ve čtvrtek v půl u kostela.
Kolíkáč, 2009-07-15 09:15:49
To Ti povím! Byla to nádhera, krásně okořeněné, peprné, přesně jak mají být U kostela 4 mandarinky a dalších
asi 10 kousků, včetně kolodějských stálic. Ze začátku se Šemíkem ve dvojičce, i pár špic jsme si prošli, přes
Mukařov na Vyžlovku, kde bohužel došlo k malému nedorozumnění a výsledkem byl ohoblovaný asfalt jedním
borcem. Ale pak už óda na letní cyklistiku, rozepnuté dresy, sešup do Skalice, hukot kolem Sázavy plné
zdravících vodáků a pak okolo kláštera a hup do chladivého údolí směrem Talmberk. Rychlost neklesá pod
30km/hod., takhle to tu má vypadat , jen se modlím vydržet co nejdéle. A pak po mírně rozbitém asfaltu k
Vítkovické hájovně, většina drtí velkou, to už je na mě moc, naskakuje menší díra, ale čeká se, díky a po
ratajských kostkách dolů a vracečkou lesním stoupáním na Podveky. U nich cedule Uhlířské Janovice 11km, no
super, to jsem zvědav, jak to domydlíme domů. Fouká pěkně z boku, v terezínku vymetáme příkop a ve sjezdu
do Janovic jsem odpojen, ale chtěl jsme si zařadit interval, tak si to užívám Sním jak se zanořím do vany, blíží
se 19hod. a jsme asi 50km od Prahy. Michal Plesník sděluje, že musíme jet šrot, ať jsme do tmy doma, opravdu
skvělý nápady, já sotva točím nohama. A už se valí lajna v protivětru, jedeme jako k ohni, a opravdu za
Benátkami hoří les. Je to krasojízda, v tom balíku to sviští a ještě když za Říčany se jen vytáčí nohy stále přes
50km/hod., tak to nemá chybu. Před domem těžce sesedám z kola těsně po 20hod. naplněn endorfiny z dnešních
báječných 130km za 4 hodiny.
Iceman, 2009-07-15 13:12:50
To Vám teda povím,to se čte jedním dechem a přiznávám taky s lítostí,že ani kousek Koloděj teď nemohu zažít
na vlastní kůži.Vědom si toho,vyrazil jsem do Kolodějsko-Popovicko-Sázavského rajonu sám.Mám tam takový
oblíbený okruh.Chodov-Petříkov-Popovice-Struhařov-Přestavlky-Chocerady-Ondřejiov.Protože bylo opravdu
nádherně,přihodil jsem si navíc výjezd až na observatoř,bude se na Sázavák hodit a sjezd do Hradce.Neb se mi
nechtělo nahoru Jevanama,vystoupal jsem nahoru přes Černé Voděrady,pak dolů Myšlínem,tady jsem
zavzpomínal jak mě při posledních Kolodějích tady všici odjeli a pak už jsem byl rád,ře jsem v Mnichovicích a
že už po cestě domů není žádný kopec.Přijel jsem totálně zničenej,bez nálady,nohy na odpis,s pocitem že mi to
vůbec nejezdí.No nic,zkoušet to budu dál a na Sázaváku se uvidí .

Kolíkáč, 2009-07-21 22:43:29
Nádherný letní den, na Fandu až moc teplo, pro ty co zažili Beskyda, tak akorát A hlavně ty brdky okolo Prahy,
to je jen takové lehtaní oproti stěnám v Beskydech Dorazil i rekonvalescent Iceman, prý jen do Mukařova, ale
nedalo mu to a nechal se odtáhnout až k Mirošovicím, kde ve stoupání dokazoval, že pranic neztratil na své
vrchařské fazóně. Bobek s Honzisem řádili jak hladoví vlci, nástup střídal nástup a ještě se k nim přidával věčný
závodník Romča. Já jsem veškerou svoji munici vystřílel na kopci z Čerčan na Přestavlky, vzpomínal jsem, jak
jsme to tam trápili s Icem v zimě, teď v létě se ten kopec úplně letí Pak už jsem jen v tabáčku s Fandou dojížděl
k čekajícímu expresu na kopcích, zvláště ondřejovská pumpa s chladivou vodou, to byla oáza. Lajna, která se od
ní roztočila a skončila na zahrádce v Úhřiněvsi, to byla úchvatná sonáta pro letní cyklistiku. Jsou tak krásné dny,
važme si toho! A sedět pak s pardálama, kteří začnou vyprávět zážitky ze závodu, který jeli v roce, když jsem
ještě chodil po houbách, to bylo jen příjemné doladění dnešních suprových Koloděj!
Honzis, 2009-07-21 20:46:42
Jedny hezký Koloděje Někdy se to tak pěkně sejde, že je radost jezdit a dnešek skutečně takovým byl! V práci
nás pustili dřív, takže jsem stihnul doma nalít bidony a po třetí vyrazit 31km směr Koloděje. Moc mi to po
sobotním protrápeném Beskydu nejelo, ale cítil jsem se obstojně a věděl jsem, že pokud se nepojede „kudla“, tak
bych to měl uviset. Dnes tomu jistě napomohla i skupinka s podobnou výkonností, takže „říďa s Lookem“,
Tomáš a Kolíkáč ze Vinohradských šlapek, pak Romča „pila“ Chládek, jeden Trekař s hrazdou a další. Tím, že
nepřijela žádná „esa“, tak jsme si pěkně zanastupovali mezi sebou a fakt si to odpoledne užili! Rozjezd tradiční
směr Strašín a docela se jede, nicméně dle družného rozhovoru zase ne tolik. Před Strašínem zkusím nástup a
nikdo nereaguje, takže se pokojně vrátím zpět a mastíme to na Babice. V lese k Mukařovu odjede Tomáš s
Romčou, ale balík to nechává klidným. Za kutnohorskou se jede lajna na Struhařov a zkusím nechat 52/17 s tím,
že trošku přitlačím na pilu. Jelikož se pánům nechce kontrovat, tak jsem v úniku. Brzy to balím a zašívám se.
Horizont roztáhne Kolíkáč a do Struhařova už nalétnu první já ve 40km/h. Ostrá pravá, luxusní sjezdík do
Mnichovic, kde tomu ze začátku trošku pomůžu, takže se docela jede. Pak lajna na Mirošovice k první HP.
Nechám velkou, vzadu mám machrovskou kazetu 11-23z složenou ze sedmi pastorků, takže si musím věřit.
Vyplatilo se, ale najednou ostatní kontrují a na horizontu si pěkně nastoupí Tomáš s Romčou. Z učebnicového
lámání v sedle jsem rád, že se vzmůžu na druhé místo. Jsem si vědom toho, že domů je to sakra daleko a není
úplně nejvhodnější se vystřílet nejdál od baráku, že :-) Tankodromem přes Pětihosty dojedeme do Pyšel, kde si
dáme zpestření v podobě jízdy po šutrácích, odvážlivci po uzonkém chodníčku. Pohoda nad I/3, takže něco
pojíst. Docela technický sjezdík k řece, kde ztrácím, neb ty zatáčky neznám a dost se bojím. Přejedeme dřevěný
mostek ve Čtyřkolech a pak nastoupí Tomáš. Ve sjezdu k němu dovezu na zádech zbytek grupy a pak pohoda k
nádraží v Čerčanech.Stoupák na Přestavlk je příjemný, ideální pro tempíčko na velkou :-) Okupuji čelo a před
prvním hupem zryhlím, za horizontem naložím, ale když svěsím nohy, tak je šlapkař na Authoru furt za mnou.
Kurňa, už asi tuhnu. K mému údivu pak trojičku Tom, já, Romča objede Kolíkáč a normálně vyhraje HP! Proč
jsme takhle nejeli Smrček? Tady bylo jistě přes 350W :-) Za Přestavlky čekačka na zbytek společnosti a chvíle
oddechu před stěnou k restauraci Naháč. Kolíkáč řekne : Tohle dej na velkou! Vím, že před lety to šlo, takže se
přesunu na zadní část sedla a drtím 52/21 do té doby, než jedu 18km/h. 8% kopec bolí, kadence mizivá, ale díky
tomu, že to je krátké si už věřím v dobytí Komorního Hrádku na tento převod. Když se otočím dozadu, tak vidím
Trekaře jak hákuje mé zadní kolo, takže nakonec musím ještě střihnout sílu na 52/19 :-) Dle cyklotras fakt 1km
průměr 7,5%! Nahoře proklepávám lýtka i stehna, byla to dost hrana. Je vidět, že krátké kopce na velkou prostě
umím mnohem líp než dlouhá maratonská stoupání. Letos hory fakt nejsou mým kamarádem. Osvěžující sjezdík
do Chocerad, přetrpění kostek a hurá na Ondřejov dobýt poslední HP! Když už jsem to celé dal na pilu, tak
nechám obligátních 52/21 a 17-19km/h absolvuji nejtěžší úsek. Pak zkontroluji situaci za sebou a je tu Tom a
Trekař. Asi 150m před čárou HP ze Sázaváku nastupuje Trekař na velkou a monstrózními záběry do pedálů mizí
kamsi vpřed. Nevzmohu se víc jak na 20km/h, na rovině už za mnou není Tomáš, ale Trekař zalehl na hrazdu a
už má 150m náskok. Hodně pěkně pošetřil síly. Nebyl vůbec vidět a teď nás ukázkově rozvěsil. Na kostkách
počkám, přijíždí Romča Chládek (na velkou) a zbylý úsek na náměstí se jen tak vykolíbám 14km/h ze sedla.
Stavíme u pumpy, kde se osvěžujeme. Prý to není pitné, ale stejně si načepuji bidon, abych se měl alespoň čím
polévat. Sním tousta, chladím hlavu a během několika minut jsme tu všici – 7lidiček. Poklidné tempo v klesání
mění Kolíkáč ve výjezdu, ale to si přece nenechám líbit, takže mu nastoupím z háku na 52/19 a nakloněnou
rovinu z Třemblatu na Struhařov pěkně roztáhneme s Tomášem několika nástupy :-) Je to pěkné, když se sejdou
lidi s podobnou výkonností a můžeme si i na konci Kolodějského tréninku dovolit pár blbostí. Nicméně vtípek v
podobě Kolík by si dal ještě jedny Voděrady se neujal :-) To už by sakra bolelo! Na ceduli Struhařov konec obce
ujíždí Tomáš a Trekař, sjezd skrz Svojetice pak jedu špici já – 52/13, 52/11. Levá na Tehovec a pěkně lajnička a
+/- 50km/h. Někteří již neakceptují, ale před Mukařovem se to sjede – já razím doprava, zbytek doleva a jsem
nesmírně rád, že jsem se mohl dnešního tréninku zúčastnit. Pro tyhle zážitky stojí za to jezdit! Cestou u
Doubravčic zkontroluji tachák – 105km, průměr 30,7km/h. Koloděje se tedy jely asi 31km/h. To není vůbec
marné vzhledem k převýšení! Mně už značně tuhnou nohy, té síly bylo přecijen až příliš. Dopiju zbytek
ondrášovky z bidonu a zbyla mi jen ta „nepitná voda“. Polévám se, ale u Českého Brodu rezignuji a prostě ji

vypiju. 2dl mě snad nic neudělaj, ne? Po volné I/12 makám na Kubšovku, pak ještě krátká pauza u Radimi narvat
špendlíky a v 19:48hod doma – 126,5km / průměr 31,0km/h – fakt super den! profil 73km / 1030m / průměr asi
31,6km/h
Iceman, 2009-07-22 08:55:25
Že by se mi včera nějak móc chtělo do Koloděj to teda ne.Ale Kolíkáč hecuje a hecuje a tak se nechám přemluvit
a už si to spolu pěkně pomalu šinem pod hodiny.Malinko čekáme jen na pana řídícího z Říčan.Už do Mukařova
se jede docela čočka,zvlášť Bobek je nějakej nevyškrtanej,zdá se.Ale můj cíl uviset alespoň sem jsem si
splnil.Tak to zkouším dál,Struhařovický magnet bolí,naštěstí Fanda nehodlá závodit s Bobkem a tak visím za
jeho zadní gumou,raději nekoukám na tacháč kolik jedem.Vím,že teď přijde sjezd do Mnichovic,doufám,že si
odfrknu,zas se mýlím,prostě se bojím,ujíždí mi to,sakra,no nějak jsem do docvakl ale bylo to o fous.Rovinu do
Mirošovic skvěle odtáhl Romča Chládek,je to silný zážitek pozorovat jak láme ty svý převody,jen se modlím,aby
ho nenapadlo odstřídat Naštěstí to odtáhl až pod kopec na Senohraby.Docela se na něj těším,věřím si,mám ten
brdek rád,ale to by se muselo jet alespoň trochu pomaleji.Honzis nechává velkou,Bobek nastupuje,v druhý
serpentině do toho dávám vše,ale to už se přese mě jak hladovej vlk valí Kolíkáč a další a jéje,nohy tuhnou a je
to tady,sedám na patník a hledám mobil .Obrazně řečeno tedy.Sám jsem pak pokračoval na Čerčany,ale nějak se
mi nechtělo do dalšího kopce,Přestavlky dnes zůstanou ušetřeny od mých slin .Přes Poříčí tedy valím po staré
benešovské na Prahu,no valím,to je silné slovo , prostě jedu,pak Petříkov a už vidím Jížo před sebou.Nejedu
však přímo domů,mířím do Uhříněvse do hospody,kde se prý Kolodějští osvěžují po galejích.Bohužel,ačkoli
jsem Uhříněves 2x projel,hospodu,tak blbě posanou Kolíkem,jsem nenašel,trochu zklamán tedy mířím k
Vendysovi,pivo si dnes dát prostě musím.A vida,za chvíli přijíždí HonzaA a po chvíli i Jestřáb,takže nesedím
sám,no dáváme spolu jen 1 G,ono se to nezdá je už 21 hod.,toto ale utíká.Jsem dost unaven,sprcha,jídlo a jdu
chrnět.Nějak mi těch 105 km dalo zabrat.
Honzis, 2009-08-04 20:41:28
Dobrej trénink, co? PeBe po I/2 furt 40, pak se přejela odbočka v Olešce, páč beeda zrovna dupal asi pade ...
sice relativně plochý profil (cyklotrasy hlásí 800m) trasa ale průměr 34,7 to vynahradil a co se rozjelo v
jevanským, to byl jako mazec, 40-46 do kopce bylo skutečně trošku nad rámec zvyklostí beeda může schválně
něco popsat řečí wattů, možná to bude zajímavý Já byl po marný snaze něco předvést na struhařov od
jevanskýho rybníka tak vyšitej, že jsem pak jel kolem českýho brodu asi 25-28 totál vyšitej. celkem to hodilo
135 av 32 a to jsem chtěl jet jen tak rozumně před závodním víkendem
PeBe, 2009-08-04 20:47:17
hehe, já jak odstřídal před Oleškem(Oleškou) tak koukám vzadu Renda že prej ho to nebaví, tak jsme to stočili
na Stříbrnou Skalici, Jevany, Vyžlovka, 6ernovka, Mukařov, Babice, Sluštice, Sibřina, pivo a bramboráčky u
hřiště a přes Královice do Uhříněvse, kde jsme potkali "vrchařku" Radku a v Petrovicích se ločíme a hurá domu.
101km, AVS 28km/h, jeli jsme pak už pomaloučku
Beeda, 2009-08-05 10:25:40
vcera to bylo zmatecny,jak spalaseny stado kdo byl na spici jel stylem "po me potopa", no pocasi na kecacku
nebylo, docela kosa a studenej vitr... dneska dam kukacku cestou na zbraslav, pak ty vlnky nad Vranym a tocim
dom...
Renda, 2009-08-05 13:52:29
Tak včera jsem si musel regulérně z balíku vystoupit. Nohy tupé, jelo se hodně rychle a hlavně mě to díky únavě
ani nebavilo se pořád dotahovat a ždímat ze sebe to málo co ve mě zbylo PeBe díky za společnost a omlouvám
se že jsem Ti narušil trénink Jak jsme se rozloučili, tak jsem jel ještě do hospody pod Hostivařskou přehradou a
tam jsem se naládoval dortem s kafíčkem a pak to už došmrdlal na malou domu
Kajman, 2009-08-05 14:18:11
Renda: No já se po vás začal po 20ti km shánět a ten balík nějak prořídl Konečně jsem pochopil co znamená jet
"Koloděje". Představoval jsem si nějakou 5ti členou partu co si vyjela na "kecačku", ale tohle byly pro mně další
závody! Jsem ale nadšenej, prostě trénink jak má být! Ke konci jsem sice už slušně odpadával, ale jak už psal
Honzis, byl to neskutečnej mazec. V práci mám domluveno, že budu z práce chodit aspoň jednou v týdnu dřív
(na Koloděje) .... třeba se ještě díky tomu naučím jezdit na kole
Léňa, 2009-08-07 22:19:05
Po více než třiceti dnech bez kola jsem včera vyrazil do Kolodějí. Čekal jsem až do 16:40, ale nikdo nepřijel
(teda až na pět, šest veteránů). Rozjel jsem se tedy na samotku směr Strašín, Mukařov, Ondřejov, Kostelní
Střim., Hradec, Jevany, Vyžlovka, Říčany a domů. Třísla docela vydržela, ale v brdku do Ondřejova jsem si dal

nástupek (prostě jsem nechtěl shazovat velkou) a to už docela tahalo . Takže jsem byl nakonec rád, že nikdo
nepřijel, protože bych skončil ještě před Strašínem. Vzpomínal jsem cestou na chvíle v kolodějské grupě s
vyšvihaným Icemanem, ufonem Kolíkem, tahounem Malinou, neúnavným Alánkem, herečkou Orlíkem. Kluci,
mě to tak chybííííííííííííííííííííííííí!!!!
Malina, 2009-08-11 21:31:24
Kam se všechny Kolodějské šlapky poděly? Za Samechovem zůstalo jen tradiční jádro kolem Januráka, Romana
a Rozvody. Před Jevanama monzunový déšť. Nemělo smysl ani stavět, takže až do Říčan jsme se v lajně
sprchovali. A před Uhříněvsí jsme rozjeli takový kolotoč, že jsme se skoro smotali. Watty bohužel nemám,
protože jsem si vůl před tréninkem nenabil Ergomo.
Mirek, 2009-08-12 11:29:33
Malina: no kam se poděli? Kolíkáč byl na Samechově už lehce unavený, potřeboval odpočinout, tak použil
jedenou ze svých fint, vyndal špendlíček a píchnul si přední kolo No a protože únava už asi byla opravdu velká
a potřeboval odpočinek delší, tak přišla finta číslo dvě. Vyndal z brašničky náhradní duši, samozřejmě taky
děravou. Tak jsme se na jeho předním kole vystřídali se čtyřma pumpičkama, samozřejmě to nešlo nafouknout a
přišlo dilema. První možnost: čekat na pocestného, aby nám půjčil pátou pumpičku. Druhá možnost: zkusit jinou
duši. Naštěstí zvítězila ta druhá, jinak tam stojíme ještě teď. Pak dál Jevanským údolím k Jevanům, spustil se
parádní liják a kolem Jevanského rybníka opravdu parádním 5km stoupáním lesem po úplně novém asfaltu
nahoru. S Rendou jsme si v kopci trochu zablbli, lítá mu to parádně, neměl jsem nárok a pak už zpátky do
Prahy.Celkem mi to dalo 94km, průměr 29,5km/h, ale to bylo díky pomalé cestě do Koloděj, kam jsme se courali
25. Takže díky, že jsem mohl ochutnat kolodějskou atmosféru, snad se mi ještě podaří se tam někdy dostat a
bude to bez defektů a deště
Kolíkáč, 2009-08-12 14:31:58
Před domem premiérově kapitán ze Záluží a i kamarád z domu Filip, který se, doufám stane budoucí posilou
Šlapek, dnes jede odvážně na kolodějskou sodovku na MTB. Na kruháku elegán Ice a už se řítí i Renda. U
kostelíka nabito, Malina s Kaprem nás hned vítají, dnes se to tu hemží samými mistry , 15 kousků bych tak
odhadl, ze stálic nikdo nechybí, to zase bude ta pravá vyklusávající vyjížďka. Cíl je vytyčen na Samechov, před
tím pár zhoupnutí na Struhařov a Ondřejov, jedu vedle kapitána, který si spokojeně pomlaskává, to se dalo čekat.
Já hledám molekuly kyslíku, po 14 dnech bez kola a nedělní rychtě se mi jede hodně ztěžka, kdeže je ta lehkost
po Beskydu . Sjezd od Chocerad se valí co to jde, a za tratí se dává močící pauza. Tu raději vynechávám a
začínám hltat procenta sklonu na Samechov, před vesnicí mě předjíždí express, krásný to pohled na Zálužana,
jak visí za Malinou. A rozsekaným sjezdem dolů, no to je hnus, a dole je vymalováno, syčení a vlnící se přední
kolo mě žene na brzdy a tak tak přistávám v sedle na polní cestě. Ráfky rozžhavené od brzdění, Renda a Kapr u
mě zastavují, posílám je pryč, ale kamarádsky čekají. A je tu i vracející se Míra, který je na nás odkázán, aby
jsme ho dotáhli nazpět na Jížo. Po menších peripetiích, díky Rendo za pumpu a nafouknutí, pádíme na Stříbrnou
Skalici se rychle schovat do jevanského údolí, začíná krápat, no po chvíli už pekelně leje. Kapr mává ploutvemi,
tak se schovat do jeho vodotrysku a protrpět to domů. V Jevanech po hlaďoučkém povrchu do Struhařova, déšť
pomalu ustává, ale jsme totálně promočeni. Míra s Rendou zkoušejí nástupy, já se zmůžu jen na tupé hákování
Kaprova rovnoměrného tempa, díky! Jo, škoda deště a defektu, ale není pořád posvícení. Srpnové úterý se
zakončuje V Ofsajdu, kde početná a milá sestava ve složení Kuře, Lucka, Hanato, Renda, Ataman, Iceman,
Šemík a Míra probírá neuvěřitelné historky z natáčení.
Gavoš, 2009-08-13 21:23:08
Co k dnešním Kolodějům.. Už v Kolodějích jsem potkal Maliňáka, mimochodem chválím stroj - hezká raketka.
Příždíme k zastávce první, potom Honza, vyšvihaný Kolíkáč, a nějací 3 neznámí týpci. Najednou se z kopečka
přiřítí dres Kolokrámu, Libor Janoušek v něm. Asi 5-ti hlasně se ozve, a do prd..., snad jediný náš šampion se
začne potutelně usmívat..... Jako poslední Fanda, vyslouží si pokárání, načež mě ihned sjede, že máme v
hospodě drahé pivo.. Hmm, hezký začátek.. V začátku se jede docela klidně, traséři Fanda a Honza nás vedou
někam (snad) do Polabí. Profil je docela rovinatý, ale pořád čekám kdy to přijde. Tak nějak plynule se začalo
zrychlovat v okamžiku, kdy se na trati objevily první brdky - zajímavé, asi to mají ti kluci vymyšlený Jede se
mě dneska dobře, tempo je opravdu krásně plynulé, je to nádhera se svézt v balíku se takovými borci. Cestou
vyzvídám od Maliny fígle o jeho nové hračce, wattmetru. V jistém momentu mě sdělill, že jede 420 wattů.
Vzhledem k tomu, že jsem jel vedle něj (já amatér), považuji to od něj za projev neúcty je staršímu Milosrdná
lež, asi mě chtěl potěšit.. Trasa se začíná stále více houpat, bohužel jedu tudy poprvé a nejsem schopný v tomto
tempu referovat o názvech prosvištěných vesnic. Na čelo si vlezli Libor s Maliňákem, a začínalo přituhovat..
Naštěstí jsme to začali točit směrem k Sázavě, takže jsem si v duchu řekl že když mě utrhnou, aspoň trefím
domů a nesežerou mě někde u Hradce Králové vlci... Se Sázavou ale logicky souvisejí brdky, v takové prvním z
nich jsem zažil nefalšovaný cyklilstický orgasmus. Nějak se mě zbláznili nohy, najednou koukám, jedu do kopce

vedle Libora Janouška, vedle jen Malina, tak tohle jsem snad v životě nezažil. Opravdu, pro mě, neskutečný
zážitek. Je asi faktem, že pánové jeli kompenzaci, zato mě znělo v uších Knockin On Heaven Door od Gun´ s
and Roses.... Před vrškem jsem však ztuhnul, asi kluci přešli do ZDV... Nahoře jsme se všichni sjeli, a společně
svištíme dále. Jedem krásným údolím, Maliňák s Liborem tahají famozní špice, vzadu řve Kolíkáč blahem, fakt
paráda. Pro tohle stojí za to se na Kolodějích trápit, svézt se v balíku s takovou elitou, na maratonech jim
koukám na záda jen startu, teď funím vedle nich. Během průjezdu vesnicí si Fanda prásknul cyklokrosovou
vložku, vlítla mu pod kolo kočka a všichni jsme ho v duchu již sbírali ze sloupu. Naštěstí léta praxe a dobré
reflexy ho zachránili. Po uklidnění celého balíku (málem jsme totiž lehli všichni), začíváme nastoupávat do
kopce. Pamatuji si, že jsem ho jednou již na Kolodějích jel, tehdy jsem hloupě nastoupil v počátku a potom si mě
Iceman vychutnal Naštěstí i kluci jedou rozumně, hádejte kdo je na špici... Vzhledem k tomu, že je poměrně
těžká otázka, tak Vám to řeknu - duo Malina, Janoušek... Opět se mě nějakým zázrakem podaří ve smrti přežít
jejich přechod do ZDV, a na vrchol vyjíždíme společně všichni. Nahoře chvilku čekáme na Kolíka, asi si musel
zatelefonovat Všichni společně už šupkyhupky směr Říčany, na závěr odměna v podobě klesajícího profilu, a v
Uhříněvsi rozloučení s Fandou a Honzou. Byl to parádní švih, všem opravdu díky, kdo tohle na Kolodějích
nezažil, neví, a dělá velkou chybu. Přijeďte to zkusit, je to fakt paráda!!! Celkem mě to i přejezdy do Benic dalo
něco pod 100 km, průměr 34,5, ale ten ovlivnila poslední klesající pasáž do Uhřínevsi, kde se jelo docela zostra
pořád k 50 km/h. Snad nebudu mít v noci svalovku...
Kolíkáč, 2009-08-14 21:17:55
Gavošovi to lítá! To zase byl nápad jet s těma kolodějskejma hulvátama, kteří nemají ani trošku slitování V
Konojedech jsem telefonoval pro odvoz, sedal na patník a tak nějak se schovával, aby už mě neviděli a nečekali.
To ale oni ne, močící pauza a zase si mě vysávali až do úplnýho dna. Pak jsem naštěstí už jel na samotku k autu
zaparkovanému u Mochova, kterým jsem se přivezl od Poděbrad. To jsem si tleskal, jaký jsme jasnozřivec,
protože bych to asi včera už dál nedomotal. Gavoš na špici fakt řádil jak černá ruka, neskutečný co předváděl,
nechápal jsem... krásně to sepsal, bylo to zase nabitý hormony štěstí
Kolíkáč, 2009-08-26 23:07:56
Úterý před Králem každoročně věnuji bohoslužbě od kostela. A letos se tam sešla pěkně nabušená sestava
triatletů doplněná stálicemi typu Honza Janura a Romča Chládek. Oranžisti měli sraz již na Jížu, kde jsem se
zcukl s vyšvihaným Rendou. Cíl výklusu se vykrystalizoval před Strašínem, dáme prý Vlkančice. Najelo se na
hlavní na Kostelec a kolem pily se to pilovalo až do Olešky, triatleti lehli na hrazdy a když po hodině jízdy
někdo zahlásil, že máme průměr 37, tak jsme se ani nedivil, udržet hák za nimi mi dávalo totiž setsakramentsky
zabrat, bleeee. Špice jsem trávil s Rendou, ale spíše jsem ho otrávil, protože jsem furt prosil, ať už raději
zalezeme dozadu Brdek do Vlkančic jsem se ještě z posledních sil kousnul a zahryznutý do kol přede mnou jakž
takž vydržel, a mohl tak vychutnat let, který nám přichystal Renda, údolíčkem jsme furt svištěli přes 45 až listy
ze stromů padaly na zem hůůůů to byl mazec, pro toto opojení stojí za to sem přijet. Pak už volněji přes Skalici
a údolím domů, tady už se zase tlačí na pilu, a když se to ohne v Jevanech na Struhařov, po tom novém asfaltu
(místní tomu říkají Habr), a Renda a spol. stále nechávají nohu na plynu, tak s vědomím sobotního masakru,
přepínám v hlavě mód "hák" na mód "vlk samotář". Ještě tu je Rendův kamarád, který jede moje tempo a ve
Struhařově čeká i sám velký střelec Rendoslav a dotáhne nás do stínu pípy v Úhřiněvsi. Díky kámo Tak teď jen
nohy hore a v sobotu se děj vůle královská. Těším se mooooc.
Kolíkáč, 2009-09-08 21:20:31
Kolodějská lambáda to dnes byla. Počasí jako malované, sestava jako vystřižená, trasa mírně zvlněná. Malina a
Kajman už si švitořili u zastávky a dalších asi 10 kousků okolo. Stálice nechyběly, Fanda, Romča, Honza,
Tomáš, Libor a další se přijeli pokochat jízdou v balíku, která je nenahraditelná, všeobjímající S Malinou,
čerstvým "bakym" s mírně ostrouhaným kolenem jsme probrali aktualní cyklistickou situaci a před Českým
Brodem už to rakeťák stáčí k domovu, ostatní to přes Brod smaží na Kostelec. Na špici se usadil Libor s jedním
Vokolkem a krásným tempem nás vytáhli až na hlavní kutnohorskou. Kecáme s Kajmanem, taky asi talent nebo
co, začal v tomto roce jezdit a lítá mu to už velmi dobře. Sjezdem přes Konojedy a trochu hupíků před Skalicí,
balík drží kompaktně u sebe, a pak sjezd mezi domy na rozkopané skalické náměstí. To je výhled na Posázáví,
slunce hřeje, gumy sviští ... A teď jen vyklusat údolím, potkáváme i prosecký balík, a i se k nám připojuje David
Klíma. Netradičně v Jevanech doprava a kolem pily na Vyžlovku, sonáta pro 20 pístů se dostává do závěrečné
fáze, přes Mukařov do Říčan lajna, na všech je vidět, jak si to užívají, úsměvy se nešetří. A pak David roztáčí
velké finále po hlaďoučkém asfaltu na rychlodráze Strašín-Křenice, vytočení nohou si představuji jinak, ale
nelze odolat té centrifuze atakující rychlost 60km/hod. Tepy se zklidňují, watty klesají a vyschlá hrdla jsou
zalévána pěnivým mokem v Úhřiněvsi. Vždyť jsme si to zasloužili, 90km za 2:45hod. Přijeďte ve čtvrtek, počasí
má vydržet, tepáky, waťáky nechte doma, v Kolodějích se jezdí podle pocitu a pro radost Jedny z posledních
zvonů se rozezní zase v 16,30hod., budu se snažit nechybět.

Kolíkáč, 2009-09-11 10:28:39
Na kolodějské letiště se ve čtvrtek sjelo hodně stíhaček. Kuře, Renda, Klímič, Rozvoďák, Romča, Michal
Plesník, říčanští Tomáš a Fanda, Gavoš, Léňa, Kubajz, Martin Černý. 13 nažhavených kousků čekalo až se to
odbimbne a vystřelí se, užít si jedny z posledních výklusů, kdy máte na sobě jen to nejnutnější a nemusíte řešit
kolik vrstev na sebe. Trasu vytyčil samozvaný ředitel Fanda, v Křenici jsme trochu pozlobili auta, byli nějak
všichni moc uspěchaní a nervózní, ale pak už jsme najeli na silničky bez většího provozu, přes Struhařov jsme si
lupli Habr dolů. No to Vám byla paráda, asfalt bez sebemenší dírky a svištělo se fest. S Gavošem si
přizvukujeme jaká je to dnes zase sestava, lízneme Jevany a kolem pily na Kostelec do Nučic, odkud nezvykle
doprava rozbitým magnetem do Konojed. Většina si spíše užívá pohodového podvečera, ale na tak Kuře a
Renda, kteří rozněcují závodní vášně, které po chvíli propukají i u dalších jedinců. Michal defektí a šine si to
nejkratší cestou domů, kdežto nás ještě čeká sjezd serpentinami na Hradci pod Kostelní Střímělice. Tam zase
Renda vzpomíná, jak tady trhal balík na Kolem Posázaví. Kubajz je taky při chuti, nástup střídá nástup a tak
přijde vhod kratičká pauza u pumpy na Ondřejově. Pak už jen pilovat pily, Léňa si užívá háku za šedými
eminencemi od Vokolků, Martin se sytiči se statečně drží stále s námi. A od Strašína stejně jako vždy žádné
vytočení nohou, ale tvrdá rachota až na dno svých plic. Gavoš to hecuje plný sil a optimismu před nedělními
Stodůlkami, jo bude to boj. Ionty s teplým sluncem v zádech dolaďují dnešních 95km. Díky všem, co dorazili a v
úterý zase přijeďte pro další dávku emocí, před šedou zimou to budeme potřebovat
Kolíkáč, 2009-09-15 22:52:34
Nekonečný seriál jménem Koloděje měl další pokračovaní, sice jsem měl trochu lenoru, ale když účast potvrdili
Ice a Quit nebylo co řešit. Obejmutí se na kruháku s orange bratry a už si to hasíme ke kostelíku. Báječné počasí
s příjemnou teplotou navnadilo i další borce včetně osvědčených stálic a tak balík čítal přes 10 helmic. Fandovi
hned prdlo lanko od přesmykače, takže si to nakonec celé odkroutil na malou, a docela jsme se shodli, že mu to
do kopců i jelo lépe . Kajman hýřil aktivitou a chtěl furt jezdit špice, což Ice nehodlal akceptovat s tvrzením, že
jede jen do Mukařova Já kecal s Quitem, který po Králi chytnul druhý dech a nehodlal dnes prodat svoji kůži
lacino. Vymotali jsme se přes Strašín, Babice do Mukařova a po hlavní to narvali na Vyžlovku a kolem pily.
Stále vyskládaní v lajně, rychlost přes 40, teplý vítr jsme nasávali do sebe a loučili se s létem. Takových
parádních dní už moc nebude. Za pilou jsme to řízli doprava na Jevany a po hrázi nalítli do první zatěžkávací
zkoušky jménem Habr. Quit a Kajman blízko špice, Kajman dokonce chvíli hákuje juniora, který je někde ale
úplně jinde, jak říkal Tomáš Jech, on neodjíždí, on prostě v tom kopci zmizí Ice přeřazuje na menší rychlost,
Quit statečně visí v hlavní skupině, ale když kolem nás prasácky projede jedno auto a Jirka Rozvoda zapne svoje
watty s cílem ho snad dojed, tak se většina za něj naskládá a Habr se letí nahoru. Nechci se nechat zahanbit
mladíky typu Honza Janura, Tomáš Jech či Romča Chládek a tak se ždímám a visím s nimi za Jirkou. Hůůů to je
paráda, asfalt jako dětská prdelka s příjemným stoupavým sklonem. Nahoře ve Struhařově se chvilinku čeká, ale
Kajman a Quit jsou tu co by dup, Ice se bohužel neobjevuje, vypadá to, že plní svoje předsevzetí a jede jen do
Mukařova ... Třemblaty a kopce nekončí, máme tu Zvánovice se svým hupem a Černé Voděrady. Duo Quit a
Kajman jedou skvěle a tak si společně vychutnáváme sjezd do jevanského údolí. Menší konflikt s busem a pak
už Hradec a serpentiny ke Konojedům. Quit předvádí svoji houževnatost, když se zdá, že už odpadá, tak se před
horizontem zase noblesně vrací, hezkýýý. Před Konojedy už jsme zase pohromadě a tak výjezd ke hřbitovu
slastně trpíme pospolu. A pak už jen vytočit nohy mírně zvlněným terénem, zase lajna, na budíku furt 4050km/hod. a před Prahou ještě pár nástupů, pěkně nabrat prach do plic, aby bylo co spláchnout vychlazeným
mokem v Úhřiněvsi, kde mají na zahrádce zavřeno, prý padají kaštany ... holt podzim se blíží... Ale čtvrtek ještě
bude určo prosluněný a posázavský pacifik znovu zahouká v 16,30. Já už lístek mám, u okýnka
Quit, 2009-09-16 00:04:50
Neco vam reknu... Ty Koliikovy barevne zpravodaje z Kolodej pravidelne ctu, ale jakozto velmi netradicni
ucastnik teto [hepeningove] akce (ano, vsimavi jedinci jiste vi, ze dnes jsem mel teprve druhy zaarez...), tak
jakozto nezucastnenemu, mi vzdycky pripadaji, jako kdyz ctu v novinach, ze v Australii hori lesy nebo ze v
Sudanu vybuchla dalsi bomba... (jsou to jiste zpravy zajimave, ale je to tak daleko, ze se to cloveka ze stredu
Evropy prilis nedotkne, ikdyz by samozrejme melo...)Ale kdyz mate jednou za cas to stesti si to zazit, odjet si to
s nimi, stat se i malou, drobounkou soucasti tohohle ziveho velkofilmu..., a kdyz se vam dokonce podari prezit i
vsechny nastrahy a zkousky, ktere vam ostatni herci a tajny reziser neustale predhazuji, a dojedete az do cile, kdy
ti svihaci, ktere celou dobu vidite jen ze zadu a na zaklade toho si k nim priradite obrazy petadvacetiletych
mladasu, najednou sundaji sve helmy a vy pohledite do tvare zralym panum, kteri uz pomalicku muzou
premyslet o tom, jak budou travit svou penzi, -- naadech -- , tak teprve potom se vam tyhle Robertovy radky
stanou ctenim, jenz bere dech a mrazi v zadech...Minule jsem si hral na Obamu, dnes sem trochu drze popichnul
dva nase kolegy... Ale chtel bych rict, ze jsem skromny kluk a jsem hrozne rad, ze zivot je jako dlouha silnice,
chvili dokopce a chvili zase zkopce...

Kolíkáč, 2009-09-18 20:47:18
Čtvrteční Kolodějky byly ve znamení čekání na déšť. Moc se nechtělo, ale nakonec potkávám cestou k vlaku
Léňu a přímo na nástupišti už stojí vysmátý Kajman, zahleněný Gavoš a bijec Romča. Všichni se shodujeme, že
jsme moc nevěřili, že by někdo přijel a těšili jsme se, jak si to v klídku odkroužíme, no nakonec se jela chvílemi
pěkná sodovka, hlavně když špici ovládal Kajman s Romčou, já s Léňou jsme tiše trpěli a Gavoš se zbavoval
rýmy jen kousek, aby to pak zatáhl do vozovny Benice. Za Kostelcem byl na obzoru pěkný mrak, a tak točíme
do údolí a přes Voděrady a Mnichovice domů. Bohužel před Říčany zapnuli nahoře sprchu a krásně jsme se
umyli Za Úhřiněvsí už příjemné sucho, takže doma na mě koukali, jak na zjevení. Holt počasí stále neumíme
poručit. Ale i tak díky za pěkných 80km.
Kajman, 2009-09-23 12:16:35
Přísahám, že kdyby Kolíkáč nepěl tak radostné ódy na Kolodějské galeje, že bych jich asi tolik nejezdil. Jenže
ono si stačí v diskuzi přečíst, že se v úterý opět rozezní kolodějské zvony a ve mně to hned vyvolává Pavlův
reflex a samou chutí se pořádně zničit se mi z koutku rtů začíná spouštět mlsná slina užít si pořádný švih s
Fandou, Romčou, ale hlavně po boku dalších šílenců v oranžovém. V práci jsem vzal čápa už o hodinu dřív a pět
minut před půl pátou vjíždím na svém zimním velostroji na kolodějskou zastávku před kostelem. Na místě už byl
Gavoš a další šlapky Quit a Kolíkáč dorazili přesně načas. Protože se jede v sobotu Sázavák, tak se tentokráte
jelo směrem na Ondřejov, aby nám bylo jasné na co se v sobotu těšit. No, trochu jsem měl obavy, že neuvisím.
Tedy ne, že by byl špatný motor, ale na Scottovi mi nejde přehodit na malý tác, takže jsem si sliboval vrchařské
prémie s převodem na španěla tedy velká - velká. A aby byl trénink ještě výživnější, tak jsem do dvojice
vyfasoval hvězdného juniora Tomáše Koudelu na jeho krásném novém bílém a nic nevážícím Specialized. Teda,
řeknu vám, že mám takový pocit, že se jednou budu Tomášem Koudelou chlubit . Je to obrovský talent, kterému
věštím velkou budoucnost. To potom budu všude říkat: No jo, Koudeláč, s tím jsem jezdil před lety Koloděje jsem ho v pohodě uvisel . A to cyklistiku taky nedělá kdovíjak dlouho. Vlastně jen 2 roky. Předtím dělal 11 let
hokej. No, ale popravdě jsem ho včera neuvisel. Za Ondřejovem se jela velká čočka dolů do Chocerad a tam
jsem na kočičích hlavách začal citelně ztrácet. Nahoru do kopce to už nezachránilo ani to moje šmrdlání na
španěla. Tak jsem to otočil a jel zpátky domů, do Prahy, do Podolí, do pr... vlastně do Nehvizd. Ve Strašíně jsem
ještě potkal naší Divou Báru, které jsem na pozdrav odpověděl jen takové to eeeeeee. Radko, omlouvám se, ale
na lepší odpověď jsem už prostě neměl. Domů jsem dorazil téměř za tmy, ale pocit štěstí a spokojenosti na sebe
nenechal dlouho čekat.
Kolíkáč, 2009-09-23 13:06:35
Kajman už to skvěle popsal, já už to mám rozepsané od rána, tak se mi to nechce mazat .Má prostě cenu to
opakovat, psát furt to samé, protože Koloděje si to zaslouží. Výplach cyklistických mozků včera proběhl
dokonale. Quit, Kajman, Gavoš, říčanští Fanda s Tomášem, Honza Janura, Libor Janoušek, Michal Plesník,
junior si užívali úterního podvečera. Frčelo se směr Strašín a Mukařov, Kajman hlásí, že jeho zimák Scott není
úplně vrchařským speciálem, ale statečně se drží stále s námi. V Mukařově spadlý Gavošův řetěz, ve Struhařově
se čeká a tak ondřejovský hup smažíme společně na velkou. A jako ze skokanského můstku letíme k Sázavě do
Chocerad, těsně projel vláček a my už zase papáme procenta sklonu na Komorní Hrádek. Kajman začíná mít
trošku problémy, narozdíl od Quita, který to rve jako lev. Výhup nad Naháč nastupuji Quitovi, už si říkám jak
jsem si ho dal, když kolem mě proletí štafle s naším dlouhánem. Hůůů to je mazec, ten je vyladěnej . Klesáme do
Hvězdonic, ještě zastavuji a čekám na Kajmana, ale po chvíli přichází SMS, že to otočil směr domov. Přelítneme
přes úzkou lávku, tady naposled jsme jel s Icem při jedné zimní objemové vyjížďce, dnes se tu zase začíná vařit
hodně hustá kaše. Quit se opírá do svých dlouhých klik tak dokonale, že za sebou táhne celý balík, po chvíli
startuje junior s Michalem a za nimi hned Libor s Tomášem. Tak na to nemám, úplně mě stačí kazatel, který tady
káže to pravé řemeslo. Ty bejku, to je formice! Před Ondřejovem už zvolňujeme, aby přilítl Gavoš s Fandou a
mohli jsme se v ďolíku za Ondřejovem sjet zase dohromady se všemi bijci. Ale tempo neupadá, ba naopak,
šťavíme se dokonale, hecujeme k co nejdelším špicím, Gavoš postižený rýmičkou to roztáčí zase až k nebesům.
Toto je silniční cyklistika, když se spojí síly v balíku a člověk se může bezstarostně proletět. Na hlavní silnici
ještě Michal hákuje autobus, my zapínáme rychlost 60km/hod. a kloužeme se tobogánem ze Strašína do
osvěžovny v Benicích, kde pro nás Gavoš zajistil příjemné zakončení dnešního průletu. Díky Gávo, a díky všem
letcům, těším se ve čtvrtek.
Quit, 2009-09-23 23:27:14
Co dodat... Me 3. rande s Kolodejsou Muuzou mam uspesne za sebou... Zda se, ze mezi mnou a ji se tvori jakesi
pouto... Zacinam si vryvat do pameti jeji krivky, nekdy jsou pekne ostre a ja si chvili rikam, ze uz na ni nestacim,
ale pak zase prijde krasna hladka jizda a ona mi da najevo, ze ma snaha neni beznadejna... Pak zazivam chvile
euforie... Zacinam se seznamovat i s jeji rodinou... Je to vskutku vybrana spolecnost... Tezko si predstavit, ze do
ni ja muzu nekdy zapadnout, ale vlidnost a usmevy jejich clenu mi to velmi usnadnuji... Pravda ale je, ze se
snazim co muzu a o to vic srdce zahreje, kdyz clovek citi, ze Kolodejska rodina mou snahu vnima a obcas i

pochvali... Ovsem pozor, prisny strejda Fanda mi uz i parkrat vycinil, ze pry obcas zaspim a vyrobim diru...Lec
jeho bratri me konejsili tim, ze to jen bubla jeho jesitnost, protoze jsem si dovolil mu v kopci ukazat zada... A
snad maji pravdu, paac ta dirka byla malicka a ja ji hned zalatal... Posledni minuty Kolodejskeho kockovani jsou
ale nejlepsi... Mi novi strejdove si zacou hrat na cetniky a zlodeje a to vam je takova legrace, ze z toho pak
musime zajit na sodovku... Tentokrat nas hostil muj bracha Gavos... Je od nas z rodiny a trochu mi leze do zeli...
S kolodejsou Muuzou randi o dost dyl nez ja, ale jak se zda, ona tech napadniku ma mnohem vic... A vsechny
nas zvladne... Ona je proste boziii!!! Jeste ze na sebe nemusime zarlit, ona totiz nakonec polibi kazdeho z nas...
Rad bych si lestos jeste pro jednu pusu zajel, ale nevim nevim... Doma me strasi, ze uz zase budu muset pilne
pracovat...( Myslet na ni ale musim porad... Jeste ze mi o ni bracha Kolik rekl... (a mezi nama... ten je do ni taky
blaazen... a uz pekne dlouho...)
Iceman, 2009-09-25 09:27:40
Koloděje včera nastavily laskavejší tvář než obvykle,důkazem budiž,že uviseli i turisti typu autora tohoto článku
.Píši sice v množném čísle,turisti,ale byl jsem tam z nich sám.S Kolíkem dáváme sraz v klasickou dobu na
klasickém místě,já s předsezevzetím , že aspoň do Mukařova uviset musím.Pod hodinami nás už vítá nažhavený
Kubajz,Matula ? na horáku a když na hodinách bije půl,signál to k odjezdu,přibývá ještě , vypůjčím si slova
Quita , strejda Fanda.No vida,to vypadá zajímavě,to by mohlo vyjít i na Vyžlovku,počasí je nádherné,skoro
nefouká,no paráda.Před Babicemi mi však nálada prudce padá,zjevuje se watmistr Rozvoďák a s ním nějakej od
pohledu nabušenej mlaďoch,ach,jo.Ale pořád se jede nějak přijatelně,jen Kubajz na špici trochu kazí tempo.Cíl
první Mukařov splněn,po hlavní jedeme lajnu až do Olešky.V duchu si říkám,sakra chlape,měl bys to otočit , v
duchu probírám všechny možné varianty návratu,koketuji i s myšlenkou,pokud bude nejhůř zavolám
manželce,no,na druhou stranu to už by byla asi příliš silná káva ,se svými obavami se svěřuji i Fandovi,uklidňuje
mě,stavíme na první křižovatce a plánujem další trasu.No sláva,nemám tu sice nárok ovlivňovat trasu,ale lépe
bych ji nevytyčil ani já.Skalice a údolím zpět,takže bez kopců,jo to by mohlo vyjít,zvlášť když jsem konečně
zjistil proč se jede takhle nevídaně s rozumem .Všichni,až na Kubajze se šetří na Sázavák ! Dna magnety do
Skalice se jedou nejinak,obvzláště musím vyzdvihnout Kolíka s Rozvoďákem,jedou si oba na pohodu kecají
spolu,je to pro ně doslova výlet a tím mě dávají možnost okusit trochu těch kolodějských slastí.Jsme ve
Skalici,sláva,kostky dolů a už se vidím jak si to šinem údolím nahoru,když v tom se mi udělalo špatně,zatmělo
se mi před očima,Fanda zatočil na Hradové Střímelice.Naštěstí,než jsem začal zvracet,se ukázalo že šlo jen o
jeho rádobyvtipný fór .A pak už to byla opravdu jen a jen euforie,nikdo se mi nesnažil další kilometry
znechutit.Pánové,všem Vám moc děkui za včerejší zážitek,už jsem v to letos nedoufal !
Kolíkáč, 2009-09-25 20:20:47
Jsem rád Ici, že jsi dorazil, jet s Tebou je vždy potěšením! A když to ještě takto krásně sepíšeš není co řešit Já
jen bych vyzobl jednu část čtvrteční vyjížďky, klesáme si to do Stříbrné Skalice, rychlost kolem 60km/hod. a
najednou se z pole zvedne nádherný dravec, roztáhne svoje křídla a majestátně se začal před námi předvádět.
Silnici asi dvakrát přeťal dráhou svého letu, aby se pak již ztratil z našeho dohledu, my vítr ve vlasech a tak
nějak jsme si chvíli připadali jako on, svobodní a šťastní ... i toto můžete zažít s kolodějskou můzou
PeBe, 2009-10-01 20:08:30
Dnes se u kostelíka sešla pětice otužilých šílenců, chvilku po odzvonění vyrážíme a ještě u Sibřiny nabíráme
Rozvoďáka. Takže z šesti jsou tři šlapky, paráda. S Kolíkáčem, Icem, Rozvoďákem, Romčou a ještě jedním
jedeme směr Mukařov, Struhařov, Ondřejov, myší dírou pod hvězdárnu a sjezdem na Hradec do Jevanskho
údolí. V jevanech na hrázi doleva po novém asfaltu vzůru na Habr a do Struhařova. Celou dobu nepěkný vítr a
za Habrem se přidává i pěkný deštík. Přes brý toho moc nevidím, krásná nahození od zadních plášťů, začínám se
nepěkně klepat. Tehovec, hlavní a doprava na Strašín. Jedeme už jenom s Icem a Kolíkem, ostatní jedou po
hlavní. Tak to prokecáme do Benic, Královice, uhříněves a v Petrovicích se loučím a za hlasitého drkotání zubů
se ve vidině teplé sprchy šinu směrem k domovu.Takže děkuju za společnost, bylo to i navzdory počasí zase moc
fajn ;-)
Kolíkáč, 2009-10-02 16:27:15
Čtvrteční kolodějská můza ke mně nepřišla Připadal jsem si, že jedu do Kolbenky na noční směnu, nohy nejely,
hlavě se nechtělo. Ještě že tam byli bratři ve zbrani Pebe a Ice, kteří mě trochu udržovali nad hladinou, jinak
bych to stočil hned domů. V každým sebemenším brdku jsem trpěl, jediný záchvěv radosti přišel v krásném
sjezdu přes Kostelní Střímelice do Hradce, ten jsme si všichni užívali. Pak přišel Habr, PeBe si odjel v klídku s
Rozvoďákem a ostatními na vrchařské hrátky a já bojoval o holý život s Icem. A do toho všeho trápení se na nás
rozzlobil i ten nahoře a začal nás skrápět studenou sprchou a ještě k tomu přidal mrazivý vítr. Během chvíle vše
durch, cítil jsem se jak v ledové jeskyni, kde mě chtějí zamrazit zaživa. A k tomu ještě ta představa, jak zase
budeme muset leštit ty svoje miláčky od toho písku a jiného humusu, no prostě hnus, hnus, hnus. A zase jen díky

oranjes a jejich průpovídkám jsem to jakž takž přežil domů, kde jsem se asi hodinu rozehříval ve vařící vaně.
Kluci díky, snad ještě letos bude lépe
Kolíkáč, 2009-10-06 19:38:16
Konec veškerých ohledů.Nemůžeš ? Sedni si na patník a zavolej hasiče.Zapomeňte na zimáky a do duší vpusťte
aspoň 100 psů.Maltodextrin v bidonu nestačí ! Prohrabte šuplíky a do kapes nacpěte gely a šlehy.Vítej závodní
sezóno Vzpomínate? Už legendární slova Icemana z 21.03.2009. Bože, jak to uteklo Dnes jedny z posledních
Kolodějí 2009 v parádním počasí. Já už po Halounech zabalil letní věci a tak jsem dnes jel docela pěkně
zateplen, ale nazpět už se to sneslo. Vybraná sestavička, v čele s vítězem Haloun Svobodinem, Fanda a Tomáš z
Říčan, kamarád od Svobodina, jeden bajker, triatlet Martin Matula a trio z Vinohrad Ice, Léňa a Kolíkáč. Jela se
kecačka, až na Habr, kde se jel pro mě docela šrot, a pak závěr přes Strašín, kde orange vystoupili z rychliku a už
samostatně vytočily nohy. Dnes můza přišla, cítil jsem jí, a myslim, že i ostatní si s ní hezky užili Zkusíme ještě
čtvrtek, co vy na to braši?
Léňa, 2009-10-06 20:11:06
Venku krásně, musel jsem na kolo. Do Kolodějí jsem nechtěl, zkouším Icemana zda-li by nevyjel, ale když z
jeho hlasu cítím natěšenost na Koloděje nezbývá mi nic jiného než prostě také jet. Cesta do Kolodějí s
nabaleným Kolíkem a vyšvihaným Icemanem je po větru v příjemném JZD, až je mi líto, že nám to v Kolodějích
skončí. Sešlo se nás devět kousků, počítám-li triatleta na biku. Jakmile se stočila debata na trasu a tempo,
zaznívaly věty typu, konec sezony, poslední závody za sebou apdo. bylo jasné, že se pojede kaše . Řadím se do
dvojičky s Kolíkem a doufám, že svůj ufounský syndrom nechá spát a bude respektovat mé turistické tempo. K
mému překvapení jedeme rozumně ( i Orlík by vydržel ) není třeba dávat velkou placku. Kolík drží krásné
tempo JZD, prostě nádhera. . Na Řícanské magistrále jde na špic poprvé Svobodin, rychlost se ustaluje u
50km/hod..... Od teď už špice jiné jméno nezná, rychlost nejde pod 40km/h na profilu nezáleží , blíží se první
kopec, Habr. Jelikož jsem nesmyslně tahal sjezd do Jevan, moc sil nezbylo a hned na začátku mi začínají všichni
pomaloučku odjíždět. Je jasné, že tady to pro mě končí, naštěstí po pár stovkách metrů vidím, že odjíždí zezadu
Iceman, seberu tedy zbytky sil a snažím se tohoto vyšvihance hákovat. Nejede žádnou selanku, rozhoduji se
jestli mám nechat i jeho nebo se hold vymačkat a doufat, že s ním uvisím až do Prahy. Když jsme již definitivně
ztratili z dohledu kolodějský balík, Iceman zvolňuje a můžu se pořádně nadechnout a vyplavit kyselinu mléčnou
z údů roztáčející kontaktní pedály. Zároveň se modlím, aby balík na nás nečekal, rád bych dojel jako člověk
domů. Bohužel, čekali, dokonce Kolík nám jel naproti! Jsou to tyrani! Dostáváme chvíli na regeneraci a hurá do
Prahy, špic má na starosti říčanský Franta a Svobodin, v háku se jede úžasně. Začínám se plnit endorfirny, prostě
krááása, právě pro tyto pocity jezdím. Jízda přes 40km/h, bez námahy a s oranžovými zadky. Pohoda trvá až do
Strašína, kde dle tradice začíná rychlodráha alá lopatárna ke které vybízí super povrch a klesající profil.
Nechávám zde zbytky sil, prostě si tu rychlost musím užít! Od Sibřiny už jen s Kolíkem a Icemanem vytáčíme
nohy a těšíme se na středu, kde nás čeká........
Kolíkáč, 2009-10-09 07:47:17
Letošní kolodějská derniéra se nesla ve skvostném hávu. Říčanský ředitel a jeho ovečky se sešly sice v menším
počtu, ale Ti co neměli přes rok problémy s docházkou, nechyběli. Romča, Rozvoďák s kamarádem a i jeden
zástupce od oranžových dorazil. Letní počasí nás nalákalo přes Strašín, Vojkov a Struhařov na Ondřejov, tak
nějak na mě padla melancholie a já cestou rozjímal nad celou sezónou, kolik pádů a vzestupů se dá zažít, krušné
začátky, kdy to vůbec nejede až třeba po zářijové švihy, kdy má člověk radost z každého šlápnutí. Na Ondřejov
na velkou a myší dírou nahoru, po vrstevnicové cestě, kde člověk upřen pohledem dolů vybírá tu správnou stopu
v rozbitém asfaltu, povídá Fanda, koukni doprava. A to Vám byla paráda, výhled na posázavské brdky jak
vymalované, vše v ostrých konturách, v tom nejlepším rozlišení FullHD, jakoby se s námi loučily, než je pokryje
podzimní mlha. A pak sjezd přes Střímelice, který znovu nadchnul svými serpentinami, na chvíli srůst jakoby s
rámem a snášet se do jevanského údolí. Řveme blahem, je jasné, že toto už v týdnu letos nezažijeme, světelné
podmínky se zhoršují čím dál tím rychleji. Minulé čtvrtky se většinou v závěru proměnily ve vodní lázně, a i
dnes k tomu není daleko, olověné mraky nad námi, teplota klesla, přes Aldašín a okolo pily to pilujeme na
Vyžlovku a po hlavní na Říčany, tam už začíná krápat. Za Strašínem to nevypadá vůbec dobře, ani se moc
nestačíme rozloučit s Fandou a spol., hákuji Romču, který zapnul svůj tempomat a vysazuje mě v Úhřiněvsi, kde
sotva popadám dech. Ale povedlo se, sprcha se nezapla, jen se mírně pokropila silnice, aby se neprášilo. A tak si
můžu už na samotku dokroutit se slzou v oku letošní poslední Koloděje a těšit se na úterý 30.03.2010 v 16,30 u
kostela až zase budeme otevírat závodní sezónu. A jak se znám, zase to bude pekelně bolet

rok 2010
Léňa, 2010-03-28 17:21:31
Pánové, nádherné počasí, trať, lidi. Nějak dělám v poslední době špatné rozhodnutí.... . Dnes to začalo vrácením
se pro zimní bundu, v které mi pak bylo jak v peci! dále zvolením dopravního prostředku, zimák nebyl dobrá
volba. Lítalo Vám to krásně, těším se na Vás jak budete sbírat body do UACu
Alf, 2010-03-28 17:55:46
Na začátek sezóny to na mě bylo docela dlouhý,ale nelituji. Byl to můj první letošní švih v balíku a užil jsem si
to.Už těším na další. Jen si vezmu dva bidony a více jídla.
Iceman, 2010-03-29 08:35:31
Nedělní Koloděje vstaly z popela s příchodem letního času.A začaly v duchu svých nejlepších tradic,čili žádný
velký výletování , tempo na samé hranici Icemanovi snesitelnosti a když už jsem nestíhal tak se čekalo . Objevil
se i pan řídící z Říčan,podařilo se mu vymyslet báječnou trasu i když ten Habr na konci už být nemusel.Vyšlo i
počasí.Nádhernej den,díky všem.
Strejda, 2010-03-29 13:19:12
Vcera pri sve klidne projizdce pres Jevany a Ondrejov jsem cirou nahodou narazil na Kolodejsky balik. Myslel
jsem, ze dojedeme domu spolu, ale nejak se to pomalu rozjizdelo a to uz mi nezbyvalo nic, nez zalehnout na svuj
casovkarsky nadstavec a pomalou ctrycitkou plazit ke Kolodejum o samote. Az v Krenicich kolem mne proletl
Kolikac a pak i Alanek, ktery mne nabidl pomocnou ruku a dotahnoul mne az do Kolodej. Diky.
Kajman, 2010-03-29 18:49:41
Koloděje byly v naprosté pohodě, Kolíkáčovi to lítá jako v polovině sezony, konečně jsem se osobně poznal s
Kocourem a Technikem, pokecal s Fandou, Alánkem a Icemanem, šikovně se schovával za Léňou a na
doporučení Radky ode dneška zařazuji tučnější jídla, aby mi to jezdilo i z kopce :D (a to jsem přes zimu shodil 6
kg ... co teď s tím???). V úterý Koloděje nejedu, neb jsem sehnal dva lístky na Katatonii kam má namířeno i
Fanda, takže jestli skutečně vyrážíš, ozvi se mi prosím na 777 824 135. Na další Koloděje se těším ve čtvrtek.
Kolíkáč, 2010-03-30 11:34:29
Neděle si mi taky moc líbila , byla to velká karetní partie, nikdo nic nechtěl odkrýt před prvními závody Na to,
že se jelo i z Proseka, přijela početná sestava, Alf, Divá Bára, Léňa, Iceman, Technik, Alánek, Kocour, Kajman,
Beeda a další asi 3 kousky včetně triatlonistky Jitky Šimákové. Cestou na Strašín jsme vymýšleli trasu, ale
naštěstí už proti nám jede hlavní trasér zakuklený Fanda a tak zodpovědnost je mu přenechána, za chvíli je tu i
Tomáš Jech a junior Jonáš. Ondřejov se už piluje na velkou, v Choceradech ztrácíme nedorozuměním Beedu s
kolegou, jedeme Komorní Hrádek, nahoře se močí a kouká do prosluněného kraje Pak poklidnějším tempem,
avšak před Kozmicemi už Alánek rozjíždí bystřejší tempo, hlava mi to nebere, že nás stále hákuje Léňa na
zimáku a spurt na ceduli vyhrává nezdolný Tomáš Jech. Že tam je i v klídku si vrnící Kocour a Technik to ani
nemusím říkat V Kozmicích Fanda velí pro většinu neznámou cestou na Teplýšovice a Tatouňovice. A Šumava
tu je , výhled na Benešovsko je povznášející, silnice sice v horším stavu, ale za to bez aut, po chvíli se vracíme
na Ostředek a padáme do Sázavy, sjezdaři Tomáš a Franta se nezapřou. Údolím návrat s chuťovkou na konec, s
Habrem. A nazpět již vítězná cesta rychlodráhou do Křenic, dešti jsme unikli, povedlo se, sezóno vítej!
Technik, 2010-03-31 09:18:58
Já jsem si včera svoji první Kolodějsou vyjížďku fakt užil. Někde jsem jel možná rychleji než jsem měl a někde
zase pomaleji, ale to připisuju svý nezkušenosti. Beedo moc ti nerozumím, já jsem tam nic hroznýho neviděl a to
jsem to povětšinou vše kontroloval ze zadních pozic. Tempo na začátku určoval Odkolek (myslím David) jeden
nabušenej rakeťák z Říčan (ach jo ty jména), pak i Kubajz a Alánek, takže jsem žádnou pohodu ani nečekal.
Ondřejov jsem jel krev a ty nejlpeší frajeři mi ujeli. Ten kopec byl delší než jsem čekal Habr jsme dali spolu s
Beedou, Alánkem a Pebem na pohodu. Cesta do Prahy pak byla ve znamení pro mě nezkutečnýho fičáku za
Odkolkem Daviden, kde nám pak některým nestačilo ani 50x11 a šlapali jsme jak jantaři.
Kolíkáč, 2010-03-31 10:28:50
Iceman, Léňa, Technik, Alánek, PeBe, Kubajz, Hulis, Kolíkáč to byli oranžisté, Klímič, Beeda, Rozvoďák a
jeden z Factory Bike to byla sestava na úterní kolodějský votvírák. Klímič vybral příjezd na Vyžlovku zadem
přes Babice, tam se dříve jezdívalo, ale nebyla to moc dobrá volba, silnice jsou tam v šíleném stavu, samá díra a
jízda ve dvojičkách je tedy hodně adrenalinová. A navíc v protivětru a na špici se roztáčelo vcelku závodní
tempo, tanečník Ice jen na Žernovku, tam jsme také ztratili někde Hulise, pak zadem okolo pily na Kostelec a
ohýbáme to na Skalici, špici dostávám s Klímičem a sešup přes Konojedy a následný magnet se snažím se

zaťatými zuby držet špici, David mezi tím do mě láduje info o své zimní přípravě. Hradec dolů a přichází kopec
na Střímělice. Dole nastupuje Kubajz, hned za ním PeBe, ale po chvíli je přelítne Klímič, já docela chytám slinu
a s vidinou, že pojedeme na Hradové Střímělice to gumuji za Vokolkem. Ale my stále po hlavní, alpskými
serpentinami na Ondřejov, naštěstí se zvolňuje, docvakne si nás Rozvoďák, Beeda, Technik a PeBe a jdeme na
to, vynecháváme zabijáckou stojku okolo kostela, ale i tak se jede svižně, PeBe nastupuje Klímičovi, koukám na
to jak z jara, na PeBem normálně visí vytahaná kůže jak zhubnul, Klímič si to nenechá líbit a táhne za sebou
Rozvoďáka s Beedou, ještě to zkusím, hákuji je a pomalu odjíždíme PeBemu a Technikovi a můžu si tak
vychutnat pocit být nahoře mezi prvními, to už se mi jen tak nestane ... Plánují se ještě Voděrady a Habr, ale za
Ondřejovem najíždím přímo přední kolem na šutr a defektím. No nic zkusím opravit a počkat na ně na vršku
Habru a svézt se do Prahy. Jééé trochu nastydlý Léňa se odpojil a vrací se ke mě se svojí maxipumpou, díky
kámo! Jdeme tedy čekat na Habr, a tam proti nám postavička na MTB, zdraví nás, sakryš ten hlas odněkud znám
a já nevěřím vlastním očím, Vyhup! Tak se nám zase pomalu začíná rozjíždět , to je moc dobře, držíme palce.
Pokecáme a po chvíli už tu jsou protáhlé obličeje z Habru a valíme to rychlodráhou domů. Klímič tahá lajnu
stále kolem 50-60km/h...., jo i kvůli tomu stálo za to dnes přijet. Doražte příště, zejména PeBemu a Technikovi
to lítá skvěle a tepáky, vaťáky, tréninkový plány nechte doma, pojďte si užívat silniční cyklistiky při jízdě ve
skupině!
PeBe, 2010-03-31 10:54:18
Už je to týden co jsem se těšil na úterý 30.3. až zase odbije půl pátá a v hloučku bláznů na dvou kolech vyrazíme
vstříc prvním úterním Kolodějím tohoto roku. Hodně jsem se těšil na tu atmosféru v balíku, doufal v hezké
počasí a že se na špici moc neohřeju. A dařilo se. Už v pondělí předpovědi hlásily slunečno a přes 15°C takže
návleky nechávám doma a svištím do Kolodějí. Jedu lehce pozdě, takže makám abych nebyl poslední. U
kostelíku už je Hulis a Kubajz, za chvilku přijíždí Alánek, Kolíkáč, Iceman, Léňa, Technik, Rozvoďák a jeden
chlapec z Faktor bike teamu. Jen tak v žertu Alánek pronese cosi o Klímičovi a už tu brzdí v bíločerném dresu a
je jasné, že to nebude zadarmo. A když ještě za chvilku volá Beeda ať počkáme, jdou na mě lehce mdloby, bude
to zase rychlovka. Sice mě přes ICQ Kolíkáč ubezpečoval, že je brzo tma a stovečka určitě nebude, no přestávám
tomu věřit V půl a pět minut přijíždí poslední účastník zájezdu v krásně zelených návlecích a vláček se dává do
pohybu. Nechci se moc ukazovat vepředu, tak jedu ve třetí dvojici, tempo udává Alánek s Klímičem a začíná se
celkem zostra. Jedeme na Stupice, Sibřinu, Sluštice, Březí, Babice, Doubek, kde se dostávám s Kolíkem na špic,
přestává sranda a i přestávám mluvit abych to udýchal. Žernovka, odstřídáváme a zjišťujeme že Hulis už není
mezi náma a loučí se tanečník Iceman. Zahybáme na hlavní, před Štíhlice a doprava mezi polema na Vyžlovku.
Hlavní jenom přejedeme a na Vyžlovce jedeme rovně do lesa k pile a dál. Tady se dostávám podruhé na špic,
tentokrát s Rozvoďákem a fouká na mě ke všemu z boku, takže už nemluvim vůbec a jedu na max jak to jenom
jde. Vydržíme na špici nějak hrozně dlouho, odstřídáváme až před Konojedama, jdu dozadu a dávám se dlouho
dohromady. Naštěstí se to tu jenom tak v pohodě vlní a tak se to dá přežít. Odbočujeme doprava lesní asfaltkou
se serpentýnkama a sjíždíme do Hradce. Zkoušim to že bychom jeli už do jevanského, ale Klímič je neoblomný
a jedem do krpálu přes Kostelní Střímelice na Ondřejov. Tenhle kopec si pamatuju, tady jsme jeli s Bárou Kolem
Posázaví. Zaberu se do vzpomínek když tu najednou startuje Kubajz a zkoušá ujet. Ale s těma jeho převodama
co jezdí to moc daleko nedojede. A je tu další nástup, tentokrát Klímič. Jsem pořád v klidu, ale když za ním
startuje Kolíkáč, Rozvoďák a Technik, tak to už se mi plaší nohy. Přece se nenechám zahanbit v prvním kopci
sakr, to tomu ufounovi nedopřeju Takže startujeme a jedu za nima, docvakávám, v Kostelních jsem za
Klímičem a celkem se to dá vydržet. Ale potom se to zase zvedne, Klímič přidává, Kolík za ním a mě nějak
dochází. Sakra. Jsou kousek přede mnou ale nohy už nechtějí. A vidim že i techni začíná ztrácet, tak přepínám
do módu "no limits" a kmitám nožkama jak křeček v kolotoči, říkám(no spíš hekám) na Technika "to sjedeme" s
tím že se chytne a pojedem. Chlapci asi trochu zvolnili protože se začínám blížit a nakonec je docvakávám, tep
195, nohy v ohni, ne naposledy dneska. Nahoře se celkem čeká, tak se aspoň najim a napiju, dojíždí zbytek a tak
myší dírou na náves v Ondřejově, doprava a hurá na Třemblaty, Zvánovice a Černé Voděrady. Tady už není
Kolík a Léňa, Kolík prý píchnul a Léňa mu jel na pomoc. Chlapci věděli co přijde a nechali si to raději ujít,
pacholci a nás Klímič honí po kopcích, Kubajz to zkouší vylámat ale na otázku "je to dlouhý?" dostává odpověď
"je to dlouhý" a nakonec lehce odpadá. A jsme na vrcholu, sjezd do Jevanského údolí, hupík na hráz rybníka a
doleva na Habr. Opět za to bere Klímiš s Rozvoďákem, je s nima Beeda, já s Technikem a Alánkem už jedeme
tak nějak na dojetí. Za chvilku se knám propadá Beeda a tak jedeme celkem už v poklidu nahoru. Cestou je ještě
takový hupík dolů a s Alánkem a Technikem rozjíždíme parádní kolotoč, spolupráce jedna báseň. A jsme nahoře,
čeká tu Kolík s Léňou, je tu i Vyhup na biku, za chvilku dosupí Kubajz a je nějakej vzteklej či co jestě utahuju
Léňovi hlávko a už fičíme na Struhařov, Svojetice, Mukařova. Je to lehce z kopce, vepředu Klímič a láme to z
kopce že musíme brzdit za autem abychom nemuseli předjíždět Dojíždíme na hlavní v Mukařově, zahybáme
doleva a jedeme na Strašín. hezky v lajně. A hezky rychle. Některým přestávají stačit převody, Klímič totiž
vepředu láme svých 52/11, já jakž takž hákuju s 50/11, Léňa to má lehce těžší a asi si ukroutí nohy Naštěstí je
zatáčka na Strašín ostrá a tak se brzdí, aby se zase rozjela rychlodráha ze Strašína až do Křenic. Chvílemi
ukazuje tachometr 68km/h, prostě rychlodráha. Nohy pálí, ale přece to nesvěsim sakra V Křenicích se Klímič

odpojuje, zvolňujeme, hurá, přežili jsme to. Královice, Uhříněves, nějaké žertíky že prý mi chladnou špagety
doma (hoši, byly to farfale a byly vynikající, pozn.aut.) kruhák na Petrovice a loučení s Kolíkem a Technikem a
ještě kiláček s Léňou a zbytek už sám domu. Škleb od ucha k uchu, nožky pálí tak se je snažím vytočit a frčim
spokojenej domu, na véču(děkuju). Tak první koloděje za mnou, v řeči čísel to bylo 101.8km za 3:20, průměrem
tedy cca 30,5km/h, nastoupáno 885metrů
hulis, 2010-03-31 20:57:48
Na úterní Koloděje jsem se těšil, že si poprvé zkusim jízdu v balíku, (jezdím jen krátce) ale zároveň jsem se
obával, že Vám nebudu stačit. Bohužel platila druhá varianta. A než jsem se stačil rozehřát, tak už jsem ztrácel.
Hold ty naježděné kilometry jsou hodně znát a je pravda, že za tuhle sezonu jsem toho moc nenalítal. Nedá se
nic dělat, musím ještě hodně potrénovat, abych se Vás udržel (alespoň zuby, nehty). Takže doufám, že se za
nějaký ten týden, či měsíc zlepším a budu se s Vámi moc projet...
Vyhup, 2010-04-01 20:57:26
Orlík: jak jsi psal Icemanovi o nenormálnostech ...tenhle termín je dost relativní. Koloděje byly od pradávna
specifické, jako jsi specifický ty sám a bud' je přijmeš nebo ne. Jestli jezdíš příkladně z práce domů (Všetaty - na
tvé kartě člena) a šněruješ si to přes opačnou stranu Prahy, v dnešním nečase, a jak jsem z tvých mnoha jiných
příspěvků vyčetl již dávno, takto se ždímeš běžně, na Koloděje zapomeň. Dej tomu aspoň malinkej řád, a hlavně
už konečně změň psychiatra! Každičkej normální doktor ti potvrdí, že skupinová terapie (i Kolodějská) povznáší
a zoceluje duši... ale pohni chlape, nebo tyhle tvé ustavičné "pohádky ovčí babičky" za chvíli budou znát už i
tvoje vousatá vnoučata !!
Honzis, 2010-04-06 20:20:16
Dneska luxus, vyplatilo se přijet! Rozumná trasa, rozumní lidé, jen těch děr je na silnicích víc, než je zdrávo.
Dobře, že jsem ještě nepřezul Tiogy a nedofouk je na max Maliňák ukázal svá stehna a watty až na závěr, takže
relativní klid. V Jevanském se tak dlouho odpočívalo, až mě uvisel na Habr i Kolík a to jsem si teda dával. Ufon
se ňáko kousnul! Asi jsem si neměl dokazovat, že 52/19 stačí No a v Mukařově se na mě smál průměr 33km/h.
Cesta dom už docela vopruz, mírný severáček brzdil a já byl docela vyšitej. Nicméně rád si Koloděje někdy
zopáknu!
Malina, 2010-04-06 21:08:07
Tepově i wattově kvalita. Jen trochu hlava nechtěla. Kluci to valili, zašívání, víc na malou placku. Pak testování
v kopci. V rozumné míře jsem si dával. Pak nejkratší cestou domů s Romčou. Do kolotoče se mi už nechtělo.
Honzis: V pohodě, já si dnešek nijak neužíval. A když jako trénuju na Habr, tak přijedu sněhulák Beeďa a
vysměje se mi, že jsem červenej.
Kocour, 2010-04-06 21:08:13
Ano, jak pise Honzis. Dnes se opravdu vyplatilo prijet. Slunicko "donutilo", vytahnout Malinaka ze skrine kratky
katata, ostatni jeste veri teplomeru. Na sraz u Kostela jsem to malem nestihl, ale nakonec jsem svoje "prvni
rychlejsi" Kolodeje stihnul. UFF. Cestou do Vlkancic jsem si zacal zvykat na to, ze kdyz se jede o malinko
rychleji tak proste nestiham ukazovat, pit a ze mi to 100% neprehazuje (Kolikac na tom byl hur ) Proste
technicky jsem kdesi v cyklopraveku a tim padem to stoji o malinko vice sil, jo a div ze jsem pred Jevanama
neposlal Pebeho do pangejtu - sorac a na Kocoura proste bacha. Na zacatku stoupani na Habr mi to ujelo, nez
jsem si stacil ubrat prevod, uz jsem jen smutne sledoval, jak Malinak s juniorem jedou kdesi v predu,
pronasledovani Honzisem, Kolikacem, Technikem a Pebem. Pak se to nejak trhalo a kdovi jak to dopadlo
nahore?!?nicmene Kolikac na to, ze si furt stezoval, ze se cejti blbe - to vyjel paradne. Na Jížu jsme jeste
zaokrouhlili pocet km. Prej kousek pres 100 a 32AVG.
Technik, 2010-04-07 09:35:13
Včera jsem se přemluvil vyrazit do Koloděj. Na včerejšek jsem toho naspal fakt málo a v sedle jsem se ze
začátku parkrat přistihnul, že jedu uplně apaticky. To jsem vyhodnotil jako nebezpečný pro mě i pro ostatní a
radši jsem jel ve sjezdech s odstupem poslední. V kopcích jsem se necítil moc dobře, nohy unavený z
víkendovýho lyžování, na špici jsem se ukázal zřídka. Naštěstí se jel včera jenom Habr. Ze začátku jdou všichni
přes a mě se moc nechce, pak si ale říkám, že tu přece nejsem na dovolený a přišpendlim se zpátky na Pebeho,
Malina s klučinou z Říčan jsou už v tahu a před náma hákuje Kolíkáč Honzise. Párkrát s Pebem odstřídáme, pak
se ohlídnu Pebe nikde, kluk nezbedná si to klidně zabalí a nic neřekne. 50 metrů přede mnou Kolík s Honzisem.
Proože se blížíme k horizontu před klesáním a mě se to nechce rvát o samotě, seberu zbytky sil a docvaknu
Kolíka s Honzisem. Za nima je pak zbytek Habru příjemný svezení :) Díky kluci

Bigmig, 2010-04-14 08:26:35
Staré dobré Koloděje II. Po dvou letech jsem vyrazil do Kolodějí s úmyslem potrápit svojí tělesnou schránku.
Celý den se honily nad oblohou mraky tak, že byla otázka jen zda zmokneme málo, nebo pořádně. Když už jsem,
ale měl ten čas a konečně mohl ke kostelu, tak si přece nemohu nechat tuto zvláštní událost utéct. Sleduji radar a
každou chvíli se ujišťuji, že to nebude tak zlé. Fronta je daleko a těch pár přeháněk mě nemůže rozhodit.
Vyjíždíme tedy s Technikem chvíli po 16hod. z Běchovického areálu na místo srazu. Pohled do dáli nás
uklidňuje, že koupání bude. Po pár sekundách už krápe a po pár minutách prší. Technik zavzpomínal na sobotní
kroupy z Báště a uklidňoval se tím, že hůř nebude. Za další minuty přišly ty kroupy a my už se blížíme ke
kostelu. Předpokládáme, že tam budeme jen dva a otočíme to zpět, ale k našemu velkému překvapení jsme číslo
4 a číslo 5. Roman Chládek už vysedává zkušeně na lavičce a po pár vlhkých větách se zvedá a jede domů.
Mezitím se ještě objevuje Malina a otázka zní, jet či nejet, to je oč tu běží... Prší drobněji, ale vytrvale. Kolíkáč a
Inter City Expres - Iceman nikde. Čekáme chvíli i mobil zvedneme, ale beznadějně. Nakonec se zvedáme,
protože je nám zima. Po pár metrech překvapivě přestává pršet a za Sibřinou suchá silnice. Pohled na oblohu
však stále naznačuje spíše opak. Je překvapivě teplo, takže to snad neodmarodíme. Postupně ještě nabíráme
Davida Klímu a tu nás brzdí defekt Maliny. Čekáme na prvním možném místě, a sice na tom kruháku před
Křenicemi, který vede od nikud nikam. Malina však stále nepřijíždí. Po deseti minutách to vzdáváme, neb je zase
zima a mistr zřejmě zarejdoval zpět na Prahu. Nabíráme kurz Říčany ve vlažném tempu, rozhodně to
nepřipomíná Vyhupovu kaši . Jde hlavně o to se moc nezacákat a neumazat sebe a ostatní. Této klauzuli nejlépe
vyhovuje Technikúv zimák . Debata v pelotonku, ale nestojí, a o tom to je. Příště možná bude i pivečko na hřišti.
Jestli ovšem u mě nějaké příště bude. Točíme se kolem Mukařova a vyhledáváme suchá místa. Postupně se, ale
každý vydáváme tím svým směrem, abychom zase nezmokli více než je zdrávo. My to s Technikem otáčíme na
Hradešín, Škvorec a Květnici a v 18.30 končíme v Běchovicích v ústavu. 46km. Zase to byly ty staré krásné a
dobré Koloděje...
Kolíkáč, 2010-04-14 08:36:48
Tak pro mě a Icemana to byly nejrychlejší Koloděje v životě . V Úhřiněvsi, schování pod topoly jsme promokli
durchum durch, lamentovali na to, že jsme se na to dnes nevykašlali, protože ten pocit, když po 15km přijedete
domů, teče z Vás voda tak, že musíte vytřít celou předsíň, kolo je zašvihaný jemným písečkem ... no to je prostě
krása .. blééééé
Malina, 2010-04-14 21:01:57
Taky jsem to vychytal na 5.km v Dubči slejvák až na kůži, za Sibřinou sklo v zadním kole a po nasazení
náhradní duše jsem zjistil, že ventilek nestačí. Pak trénink 2 hodinový z povinnosti. Tak jsem hypnotizoval
wattmetr a šterk na mokré silnici, až jsem netušeně vytrousil Kubajze, čímž se mu omlouvám! K**va já chci
jaro!
Iceman, 2010-04-15 09:06:11
V tomhle se fakt jezdit nedá Jednoduchý počty.Kvůli 30 minut na kole v průtrži mračen jsem 30 minut strávil ve
vaně,60 minut údržba kola ,30 minut sebere praní a věšení dresů a to nepočítám úklid chodby v bytě. Ježiš já byl
nas....... !
Léňa, 2010-04-15 21:21:20
Dnes kolodějský balík měl dohromady, s každým kdo přijel nebo nepřijel, či jel okolo tři členy. Icemana s
Kolíkem jsem po jejich úterní zkušenosti očekávat nemohl, ale udělali mi radost Kajman s Beedou . Celkem to
dalo 105km, kopečky typu Struhařov z Mnichovic, Vodslivy z Chocerad byly fajn, počasí by se líbilo Orlíkovi a
všem cyklistům, kteří nejsou z cukru. Počasí naší grupu rozdělilo, poslední krásné, pohodové kilometry s
Kajmanem utekly jak voda pod našimy koly. Pro dnešní Koloděje, zvedám palec hodně nahoru!!!
Kolíkáč, 2010-04-21 10:25:48
Úterní hitparáda trochu zašuměla hned na začátku, protože jediný dešťový mrak ve Středočeském kraji spustil
svůj obsah zrovna nad Koloději, a tak mírně kropenatí se scházíme v bus zastávce. Po chvíli již za svitu slunce
leští Fanda svůj karbonový speciál kapesníčkem, prý každá špína je deko navíc Z oranžistů tu máme PeBeho,
Iceho, Malinu, Johnyho a Technika, dále tu je Dreamer, Romča, Tomáš, Michal Plesník a pak velké překvapení,
obživlý Marhi! Na Strašíně nabereme Kajmana, na Mukařově to ohne domů dance-mister Ice a před Vyžlovkou
defektí Dreamer a Marhi s ním zůstává, ostatní okolo pily do Jevan a na Habr, první to dnešní kopec. Michal
Plesník odskakuje, za ním se vydávám společně s Technikem, před horizontem hlásí Technik, pojď docvaknem
si ho, a stále na velkou ze sedla se přicucává za Michala, já jen koukám jak vrána , ale naštěstí je tu zezadu
Johny, hup za něj a gumujeme se za dvojící před námi. A nahoře na Habru už si můžeme ve čtyřech pokecat,
díky Johny! Pak k Mnichovicím a doleva na Myšlín, pěknej tahavej kopeček, tady ukazuje svoji sílu PeBe, který
si docvakavá vedoucí dvojičku Malina+Michal. A aby toho nebylo málo ještě si poslechneme oblíbené hity,

Voděrady a Hradec, mezi tím krásnou spojkou mezi poli, úplná Šumava A na Hradec parkuje Fanda, nahoře s
PeBem se domlouváme, že na něj počkáme, ostatní už míří ku Praze. Závěr tedy ve třech, ale jen s jedním
velmistrem a to PeBem. Představte si, to zvíře nám to odtáhlo od Konojed až do Úhřiněvse, a to zrovna vítr
nebyl k nám nakloněn. PeBánku, ty šílenče, díky!
Technik, 2010-04-21 12:51:28
Orlik: jó kamaráde, tu neděli jsem už nějak rozdejchal. ale stejně jsem hrozně rád, že jsem s váma jel. dostat od
Orlíka jen 17 sekund, to už je něco. už se moc těším na Zákolany, dorazíš?
včera byly Koloděje hodně hustý. řekl jsem si, že se nebudu šetřit a všechny kopce jel co nejrychleji. V
posledních kopcích za Hradcem a v Konojedech mě ještě Malina vyučoval jak za horizontem správně napálit
tempo, prostě hukot. Prej ještě pár takovejch horizontů a budu stabilně v 1. balíku. Pak ale přijedu zase na
časovku a Kapr s Orlíkem mě rozloží na prvočísla.
Kolíkáč, 2010-04-22 20:59:01
Na dnešní Koloděje se nedá nereagovat !! Začaly prostě a nevinně, pár známých postav podupávalo u kostela,
ani trasa se nijak zvlášť z nikoho nevyklubala, v poklidu se nasedlo a mířilo tradičně na Strašín. Náhle, nečekaně
a opravdu nevěřícně třeštíme oči, před námi si to krouží Tomáš Vitáček ... Pamětníci si určitě vzpomenou na tato
slova, bylo 17.4.2007 a ve 20:20 takto začal svůj report Vyhup (Kolodějské střípky - str.14) a dnes jsem si
dovolil použít jeho začátek, protože to bylo něco obdobného, snad mi promine. Ze Šlapek Kubajz, Technik,
Bigmig, Iceman, Kajman a pak inventář Romča a Fanda a King UACu Trasa přes Ondřejov do Skalice, Bigmig
statečně drží hák a tak vlkančické údolí si užíváme bok po boku, pak magnet na Oplany, tady už hákuje Vitase
jen kvarteto Technik, Kajman, Romča a já. Pak přes Hradec do údolí, kde atakujeme 40km/hod. a připravujeme
se na Habr. Žehlíme hlaďounký asfalt, slunce nám mezi stromy osvěcuje cestu, připomíná to jak vjezd do
cyklistického ráje, s klukama se labužnicky usmíváme . Pak už jen svistot na Mukařov, Kajman s Vitasem
směrem Čelákovice, my klasikou přes Strašín do Prahy, sakryš, dnes to bylo moc dobrý!
Technik, 2010-04-22 22:05:35
Musím souhlasit s Kolíkáčem. Dnes prostě fantazie, ale když jsem viděl, kdo do Koloděj přijíždí, trošku mi
zatrnulo. Stejně si myslím, že nás T.V. lehce šetřil :) Klobouk dolu před Bigmigem, prej že se bude držet
Icemana, nakonec to s náma odkroužil skoro všechno.
Bigmig, 2010-04-23 08:57:29
No nemusíte to přehánět se superlativy chlapci. Ano měl jsem v plánu se držet Icemana, ale byl jsem tak plný
dojmů, že jsem si ani nevšiml, že snámi nejede . Díky, bylo to super. Koloděje jsou jako vždy o vůli a o tréninku
. Vůle mě dotáhla jen do Oplan.
Malina, 2010-04-27 20:50:14
Dnes to stálo opět za ho**o. Buď prší nebo defektím. Dnes nepršelo, pod Vyžlovkou jsem si vzpomněl na tento
článek. Bohužel pozdě. Balík jen zahučel co jééééé? Aspoň mě nezdržovali. Tak jsem vyměnil, dal si Habr a
Klokočnou a jel dom. Zítra taky den.
PeBe, 2010-04-28 10:12:59
ke kostelu přijíždím asi 10minut před gongem, je tu akorát Romča a Kubajz, ale než odbije tak je nás tu už asi 10
kousků včetně Maliny, Technika, dva nováčci přičemž z jednoho vypadlo že přijel až z Norska(nebo Dánksa?
fakt si nepamatuju ), biker z Factoru a vyrážíme. Říkám si že bychom to mohli v klidu nějak odvodit, ale už ve
Stupicích slyším pana vedoucího Fandu a vítr ke mě dováží názvy jako Vlkánčice, Talmberk apod. No jedeme
celkem v klidu ve dvojicích, postupně nabíráme až do počtu 14-ti kousků, poslední se připojuje Rozvoďák na
Strašíně. V Babicích jsme dřív než pravidelný autobus a tak nás tentokrát nenajde naskládané v zatáčce, jedeme
tankodromem na Mukařov a po hlavní na Vyžlovku. Tady někde vytrácíme Malinu, zase defekt, to je už vážně
pech Na hlavní se rovnáme do lajny a vlastně to je naposledy co se jelo ve dvojicích. Prý je lajna rychlejší,
povídá Fanda, a kdo chce jet ve dvojici tak dostane pokáráno od pana řídícího a že je lajna rychlá nám předvádí
mlaďas Plesník, kdy v lese z Vyžlovky k pile neklesáme pod 40km/h, dále směrem na Kostelec, pořád po hlavní
až do Oleška. Tam se točíme doprava, směr Nučice, silnice samá jáma...uhybáme na Vlkánčice, potom krásný
sjezd a rovinka k silnici od Sázavy. Tady nás málem překvapila paní, která přes silnici natáhla pásku a převáděla
koně. Tak koně jsme už neviděli, ale páska směle visí ve vzduchu dál, naštěstí se to ale obešlo bez karambolu.
Vůbec to bylo dneska bohaté na zvěř, potkali jsme 3 srnky, 2 zajíce a asi 5 bažantů, holt jaro je už tady Na
hlavní od Sázavy si říkám, že už teda asi jedem do Jevan a na Habr, ale Fanda že prý doleva na Sázavu. Lehce
mě polije horko, mám už toho docela dost a představa Nechyby nebo nedejbože Vodsliv a Ondřejova mi nedělá
dobře. Naštěstí ale opravdu ten Talmberk, tak si říkám že dál už asi vzhledem k pokročilému času nepojedem. U
řeky se močí a při rozjezdu je defekt. Jelikož jsme v této části letos poprvé a moc lidí to tu nezná, tak se čeká. Z

Talmberku jedeme přes Úžice zpátky na hlavní, doleva a přes Benátky, Výžerky a Nučice směr Kostelec. Opět
po hlavní směr Kostelec, lesem kolem pily na Vyžlovku a po hlavní na Strašín. Už docela melu z posledního, ale
cestu znám a tak vim co bude následovat. Rychlodráha ze Strašína se dneska nekoná, fouká jako blázen a asi
toho mají už všichni celkem dost, po těch terezínech a bočních větrech. v Křenicích se odpojujeme se severským
kolegou, slíbil jsem mu že ho doprovodím do Kolodějí, jede s náma i Rozvoďák, asi si to chce ještě protáhnout a
tak mě odveze ve vyvoněném kupé až do Dubče. Tak už toho mám opravdu dost a dost a tak to domu
došmrdlám, čeká na mě perník s čokoládou a těstoviny. Ivuška seo mě stará báječně. Celkově mi to dneska dalo
123.5km s průměrem 32.5km/h, bylo to dneska vážně nějaké rychlejší
Kolíkáč, 2010-05-05 08:14:01
Kapkama se proplétám
co rytmem samby zní
Hledám suché místo s teplým té
V loužích svět se odráží
a září to co mám
krok za krokem ulici jdu dál
Do očí světa aut
s kapkama naráží
ani se nebráním
jdu ulicí dál ..
Óóóó..
... takto jsme si pobrukovali při včerejší kolodějské sambě velehit od Burma Jones, nejdříve byl cíl vytyčen na
Vlkančice, ale zatažená obloha nás hnala pod vedením Fandy a Honzy Janury na Český Brod a nakonec se z
toho vyklubalo příjemných necelých 90km. Ze Šlapek Léňa na vrzajícím zimáku, Technik s rachtající kazetou,
našláplý Kajman a Dreamer, který už spolehlivě visí až do konce. Před Strašínem potkáváme v protisměru ve
stylu "Orlík" Pebeho s Ivou. S Fandou jsme probrali Slapy, moc si to pochvaloval, chytlo ho zase závodění,
kluka jednoho, tak se máme na co těšit .
Kolíkáč, 2010-05-12 10:40:00
Navzdory všelijaké předpovědi počasí se u kostelíka sešlo překvapivě mnoho pacientů nažhavených do
posázavských brdků. Mě ještě vyzbyl čas, tak jsem se před tím pomotal trochu okolo Benic a před Křenicí potkal
Libora Janouška, který mě dotáhl do Koloděj. Nepamatuji, aby od kostela vyráželi 3 zástupkyně něžného
pohlaví, Fanda úplně slintal , letošní premiéru si odbyl i rekonvalescent Ala a pak již vcelku pravidelní účastníci,
ze Šlapek Technik, Kajman, Dreamer, o tempo se starající nadějný junior Tomáš Koudela, Beeda, nestárnoucí
Romča, no co vám mám povídat kolem 20 nás na začátku bylo. Šoupli jsme na úvod Habr dolů, sice mokrá
silnice s napadaným bordelem, ale byl to rychlý průlet, pak na Kostelec až do Olešky, rozbitou silnicí, kde to
Beeda s Dreamerem brutálně rozjíždí, že stěží hákujeme a navíc v dírách defektuje Kajman. Zkouším do balíku
zařvat defeeekt, třeba se výjimečně zastaví, a zastavilo se a můžeme Kajmana vysvobodit, jelikož je bez pumpy,
duše a mobilu ... no těžký návrat by asi měl. Trochu hecovaní, ať to rychle opraví a už můžeme mazat na
Vlkančice, pod nimi to zase roztáhne Kajman s Beedou a můžeme naletět do vesnice, Fanda je nějaký dnes
nažhavený a nedává mi šanci, Vlkančice dobyl jako první, gratulace kolouškou! Přes Skalici a údolím k Habru,
už jsme trochu v menším šiku, ale 7 dvojiček je tu stále. Na začátku Habru svěšuji nohy a v kecacím tempu ho
vyjedu s Fandou, nahoře čekají, díky, můžeme si vychutnat skupinovou družbu až do Úhřiněvse. Navíc chytám
nějaký pomalý defekt, přední kolo je z půlky vypuštěné, ale dojedu nakonec šťastně domů. Kolo sice jako jetel
od nahazující silnice, ale za krk nám nepršelo, dobré to bylo Tady mapka a profil od Dreamera.
Bigmig , 2010-05-14 18:34:27
Návrat ztraceného Vyhupa Únava z posledních dní, mě dnes láme zůstat doma. Tak stále váhám. Kolíkáč mě
probouzí zaručenou zprávou, že možná snad přijede Vyhup. Tak ze zvědavosti jedu. Kolíkač se šetří na Mamuta,
Technik někde v luftě. Tak hezky na samotku. Přijedu si ke kostelu za pět minut bim bam a nikde nikdo. To snad
není pravda. Tlustý mrak nad Sibřinou , ale radar přece říkal že nezaprší. Po chvíli však z houští vyjíždí Roman
Chládek a pak 2 chlapci a Franta z Říčan a v těsném závěsu Kajman. Po několika otáčkách už je tu Tomáš Jech,
ale ten hlavní, na kterého čekám tu není . Za Sibřinou rána jako z děla. Je to tady. Vyhup je zpět v Kolodějích.
No jo- je to on. A já jsem u toho. Mám radost jako malý kluk. 8 klouzků v čele s Vyhupem si to šine na Strašín.
Jako obvykle mám hned problémy s plicní kapacitou. Fanda mi to vždy rozjíždí a já se trápím. Vidím to dnes
černě. Nějak to nejede. Mezitím kecáme s Fandou až do Mukařova . Jedeme dále po kutnohorské v lajně a to je
hukot. Mám dost problémy držet tu kaši po rovině. Kostelec nČl , Konojedy dolů a pak na Stříbrnou Skalici.
Stavíme a řeší se co dál. Vyhup se usmívá , je vidět, že je zase ve svém živlu. O smíchu se dá pak hned mluvit po
Fandově větě: Jedeme po vrstevnici do Ondřejova. Na to Vyhup reaguje replikou "Vrstevnice s převýšením
300m" . Ne né, kdepak, Vyhup trpěl na rovinkách, ale v kopcích je to zase on. Hned do Hradových Střímělic

nasadil s Romanem a udává tón. Já už mám zase problémy. Ztrácím trochu kontakt, ale za mnou ještě Fanda +
někdo, tak jsem klidnější. Ve stoupání mě však zázrakem popadá druhý dech a docvakávám se. Následujou
Kostelní Střímělice a pak stoupání na Hradec. Hlídám si čelo a celkem v pohodě se držím. Zaplaťpánbůh. Vyhup
si už ve stoupání zase udává tempo. Konojedy podruhé, tentokrát nahoru. Naneštěstí ve stoupání někdo píchnul a
tak jsem celkem v pohodě neztratil kontakt . Konečně mám čas prohodit pár slov s Vyhupem a zavzpomínat na
staré časy. Jo utíká to. Konečně zase jedeme a přituhuje. Jednak je větší zima, jednak jsem vytuhnul a jednak se
zase jede kaše. Kostelec a pak hned dolů do Jevan, nějaký Hamr, či Habr nebo něco takového podobného. To
jsem ještě nejel a nebo asi jel kdysy po příšerném asfaltu. Mě dochází, protože jsem si trouba nevzal nic k jídlu.
Naštěstí Franta v zadu to jistí a už jsme ve Struhařově. Zase se to sjíždí a už hurá domů. Vyhup si ještě jede
kamsi vytočit nohy, takže se loučíme a chlapci jedou do Uhříněvse do hospody. Já mám ještě dost povinností tak
mažu domů. Nádherné Koloděje, jak za starých časů. Vždyť se vrátil Vyhup.
Vyhup, 2010-05-14 20:34:27
Bigmigu, díky za podporu v reportu. O rychlost a rytmus se ale starali jiní, já se jen silou vůle zahryzával do
jejich zadních plášťů. Ještě klika, že se okruh frčel po vrstevnicích, a tak jsem stačil. Rád jsem tě po letech zase
viděl, ke všemu v Kolodějích..., na kole..., což by mne ještě před dvěma měsíci za boha nenapadlo. Super...
Kolíkáč, 2010-05-19 13:13:32
Po Mamutovi jsem 2 dny orážel, ale úterní odpoledne už mě táhlo zase ke kostelu ucítit vůni skupiny. Foukal
hnusný vítr od západu, tak jsem se docela děsil cesty zpět a hlavně, aby vůbec někdo přijel. Ale letos je to s
účastí zatím paráda, minimálně 10 kousků se tam najde a to pak hned výlet jinak vypadá . Hned na začátku mi
přivezl obětavě Kajman půjčenou duši a pak již nás Fanda zavedl do netradičních míst, směrem Týnec nad
Sázavou, cestou jsme nabalili i Míru Kakače na zimáku, okolo Popovic a Kamenice je silnice jedna velká jáma,
ale před Týncem už to bylo hezké svezeníčko. Z Týnce jsme udělali vrchařskou vložku přes Krusičany, s
Technikem jsme si protáhli nozdry, ale nohy jsme měli docela olověné z náročného víkendu, tak jsme čelo moc
nestihli kontrolovat. Tam si to užívali závoďáci typu Janouška, Noska, juniora Koudely a jim podobným. My
hrobaři vždy se ztrátou, ale aspoň jsme si užili srandy s Fandou . Přes Pyšely do Mirošovic, už jsem hodně
okoralý a žebrám cokoliv k jídlu, protože jsem tak nějak pozapomněl si něco vzít. Díky kluci, vrátím i s úroky
Nadupanci odjeli a v protivětru se tedy kroutíme už asi jen v 6 lidech, naštěstí v Říčanech se zjevuje Petr
Okruhlica z CKKV a odtáhne nám to až do Prahy. Díky! Jel s námi taky jeden týpek, který nechce být jmenován,
makal neskutečně, klobouk dolů za morál, asi ho znáte, iniciály má DB.
Kolíkáč, 2010-05-21 12:08:20
Hokej v televizi a nestálé počasí bylo asi hlavní příčinou, že čtvrteční cestující do Posázaví trochu prořídli. Ti co
ale mají režijky samozřejmě přijeli, Romča, Honza Janura, Fanda, Dreamer, Iceman, Ala, a protože chyběl jeden
do dvojice, tak před Křenicí přistoupil Vyhup. A hned bylo veseleji, i když jsem tahal nohy jako z medu, Ti
okolo vás přecejenom trochu vyhecují k rychlejšímu tempu a navíc, když se jede osvědčená trasa na Ondřejov,
Chocerady a před Vodslivy na Ostředek. Kopec prestižák ze mě vysál všechnu energii a do konce výjezdu jsem
jel už značně okorale a jen s námahou se kochal tou krásou, která je v okolí Xaverova a Bělokozel Kdo si to
užíval byl Iceman, Vyhup se taky usmíval pod fousy, na Habr vyletěl jako první ŠUACák Dreamer, který naladil
internetové vlny, aby nám zahlásil radostnou zprávu, že jsme v nájezdech pokořili Finy. No řekněte, co si může
člověk více přát po zdolání toho romantického kopečku .
Malina, 2010-05-25 21:17:51
Dnes joooo! Po 2letech s Hoblíkem na švihu-paráda. Kolíkáč odpadnul. Od Sázavy do Skalice lajna.
"Závodníci" to radši zabalili předem. Tak se mi to líbí.
Kolíkáč, 2010-05-26 10:36:30
Jo Kolíkáč odpadl, už to zase začíná Jinak díky moc, že jste počkali na začátku, trochu jsem nestíhal, bylo mi
hodně trapně za zpoždění, když jsem uviděl ten dav kolodějských pacientů, který včera čítal hodně přes 20 hlav.
Já myslel, že se omluvím 5-6 lidem a teď todle Ale pak už to nemělo chybu, valilo se díra nedíra až na Kostelec
a pak po hlavní po vyžehleném asfaltu na Horní Kruty. Vidět zase našláplého Vyhupa, rozesmátého Bigmiga s
Malinou, Kajmanův super modrý plakát a do toho pěkné počasí po té mizérii co teď je ... Sjezd přes Nechybu,
před Sázavou říčanský Jonáš hlásí defekt triatletky, prý se pro ní vrací, já zůstávám s Bigmigem a Divou Bárou,
která jede famózně stále s námi (některý věci nechápu) Za Sázavou se ještě pokoušíme balík docvaknout, ale ve
3 není šance sjet rozvášněné hejno Tak pak už na kecačku přes Habr domů. Beeda se k nám vrátil a potahal
hezky špice, já docela tuhnul, úplně jsem viděl jak na Romanově ve čtvrtek prodávám kolo trasa od Dreamera

Vyhup, 2010-05-26 11:26:06
Kolíkáči, pocity trapnosti stranou a přijmi holá fakta. Nikdo si jednoduše z té hordy Kolodějských nadrženců
netroufl zavelit k odjezdu bez oranžové generality. Takové vážnosti si dospěl svou vlastní osobitostí. Což je
úžasné a jsem rád, že se už mohu podobných scén opět účastnit. Škoda jen menších zmatků na počátku, kdy se
zbytečně vybočilo z tradiční výpadové trasy. Proto přišly na řadu ničemné silnice "IV. třídy". Jinak kopce se
vyloučily s ohledem na zítřejší Doksy. Však si jich užijeme napříště až běda. Až tam Malina pozná, jak má oblik
ješte otupělé ostří .
Kolíkáč, 2010-06-02 11:54:04
Kolodějská škola včera slavila dětský den, sice počasí bylo hodně zamračené, ale nakonec ani kapka nepadla, v
16,30 se odzvonilo a už se pěkně ve dvoustupech směřovalo do Posázaví. Z oranžové třídy tam byl Vyhup, Léňa,
Malina, PeBe, Dreamer, Divá Bára a Kolíkáč, z ostatních tříd se taky sešli žáci, dvojiček bylo určo přes sedm. A
nechyběl hodný pan řídící František, který naplánoval trasu na Mukařov, Struhařov, sjezd šumavskými
serpentinami na Mnichovice, ale před nimi hned ostře doleva do kopce na Myšlín. A tady začal zlobit student
PeBe, který se kočkoval s Kolíkáčem na špici a to zlobení se přeneslo málem na celou třídu a jelo se furt
30km/hod. kopec nekopec. A náš pan řídící začal trochu křečkovat, přece jenom už není z nejmladších, ale
nakonec se taky statečně drtil v háku za neposlušnými žáčky. Pak se daly Voděrady a cestičkou mezi poli se
spadlo do Hradce, tam se odpojili žáci Malina a Léňa, kteří se raději jeli učit domů. Skalice a Vlkančice nahoru,
tady už výlet gradoval, rozdávaly se i pochvaly a rozbalovaly svačinky z domova. Přes Kostelec domů, ale to by
nebyl ten správný dětský den, aby se nejel Habr, většině žáčků už došel dech, tak prý se bude jen tak šmrdlat
nohama, ale to by tu nesměla být mladá krev v podobě Jonáše z Říčan, a hup za něj a už se to zase smaží nahoru.
Já si to užil nakonec s premianty Vyhupem a Liborem, kteří nastolili krásné cestovní tempo a málem jsme ty dva
šprty vepředu sjeli. Nahoře se zase muselo čekat na pana řídícího, který už hodně klel a trpěl, ale to víte má toho
prý letos moc, hodně prší, tak musí okolo školy sekat stále rostoucí trávu. Ale slíbil, že se polepší a po večerech
v tělocvičně ještě něco odválcuje, když se tak v zimě flákal. Na trase Strašín-Křenice si vzal přednes referátu žák
PeBe a zabavil nás tak, že ani nefoukalo. A tak jsme si mohli do žákovských knížek zapsat 105 průměrem 31.
Snaživec Dreamer nám pak nakonec nakreslil i mapu a profil .
PeBe, 2010-06-02 12:44:08
krásně napsané, co dodat víc snad jen že Myšlín už docela bolel, Voděrady se už lehce zakusovaly do nohou,
Vlkánčice v lehké agónii a na Habru se mi přepnul záznam do červené obrazovky už za přejezdem hráze probral
jsem se až doma ve sprše
Vyhup, 2010-06-02 13:12:31
Já se včera při pohledu na venkovní teploměr a škaredá mračna přemlouval, zda-li Koloděje ano, či ne. Protože
chlad mi nedělá dobře na hustotu krve v žilách, nerozproudí se mi za boha a nohy jsou spíš přítěží. Ovšem
Kolíkáčova pozvánka zabrala a tak jsem se přijel nechat mučit. Nad přelety přes cca 60 metrovými brďáky jsem
jen vejral a kroutil hlavou. Tušení o mém trápení v ufounských rychlostech s kombinací 11-12 stupňů na
teploměru se naplňovalo beze zbytku. Tím víc jsem obdivoval všechny ostatní, jak lehce točí. S Fandou jsme
právě kecali, jak Kolík a další lítali do brdků. Také mu to hlava nebere, ale oba jsme se shodli, že jsme vděční,
jaká se v Kolodějích schází početná parta oranžových zjevů ..., jen tak dál!
Iceman, 2010-06-04 07:48:22
Včerejší Koloděje se v ničem nepodobaly úterním.Ani počasím,počtem km,pacientů ba ani průměrem . Jěšte v
třičtvrtě váhám zda jedu,silnice jsou pořád mokré ale nakonec nutnost vyrobit cosi endorfinů mě nutí obléci se
,napsat Kolíkovi že jedu.Mám to jen tak tak,Kolík se neukázal a tak to mastím sám do Koloděj,cestou si říkám
zda nebudu na zastávce stepovat sám.Těch čtrnáct stupňů není nic moc,však jsem se taky nabalil jako
pumpa,dlouhé rukavice,zimní bunda,návleky na tretry a vida 4 kousky se sešli,zdravím se s Honzou
Janurou,Álou,dívčinu v dresu Slavie a dalšího borce neznám.Honza Janura se ujímá vedení,tentokrát kopce
nebudou jedeme po větru na Úvaly,Poříčany,vítr nám přifukuje do zad a už je tu Sadská . Točíme se i my a
protože se vítr neotočil fouká nám krásně proti,trochu hudrujeme , já dávám k dobru že existují i lidi , kteří
naopak rovinky proti větru milují , že Orlíku , ale jde nám to jedna radost,pravidelně střídáme,kecáme é všem
možném,nejvíce však o Cancellarovi a jeho novém motoru .No a pak to přišlo,někdo nad námi rozlil konev s
vodou . Takže doma klasika , horká vana,do ní nejprve já pak kolo a hadry do pračky.Bože jak já tohle počasí
nemusím.Nu teď je vše již včerejšek,hadry suchý,kolo neblejskané a já vůbec nelituji že jsem včera jel.
Kolíkáč, 2010-06-08 09:32:28
Koloděje se v týdnu jezdí v úterý a ve čtvrtek, ale jeli jste je i někdy v pátek? Takové malé, soukromé? To se
takhle ráno probudíte a po čtvrteční zimě přijde hned léto, sluníčko pálí a Vás začnou svrbět nohy. A v tom se
ozve pan Iceman, že má stejný problém. A tak jo, sraz na kruháku, jen tak volně na 2 hoďky, já v sobotu

závodím, víš . Zkusíme to hodit na diskuzi, a hele Vyhup je na ICQ, jo jel bych, sraz u léčebny v Říčanech. A co
SMS panu řídícímu Fandovi, odpověď je okamžitá: "to je zpráva dne!!!, budu u léčebny". No vidíte, už jsme ve
čtyřech kusech a to ještě cestou potká náhodně Vyhup triatleta Jonáše a už to mastíme "volně" do Posázaví.
Safra, to asi 2 hoďky nebudou, bidon vysychá, zadní kapsy prázdné a cedule Uhlířské Janovice 6km, no těbůh.
Ale copak to jde? Je tak krásně a v takové společnosti se nedá nic odmítnout . Kluci díky moc, těch 110km jsem
v sobotu proklínal, ale dnes nemůžu jinak, pokusíme se navázat na páteční hitparádu a roztočit nohy na sobotní
Sudety!
Malina, 2010-06-08 20:44:16
Alánku, jsem rád, že si zpátky v amatérské cyklistice. Veřejně tě chci pochválit, že si se pro mě jako jediný vrátil
a založil mě záplatou, kterou jsem chvíli po druhém defektu potřeboval. Asi bych jinak nestíhal zítřejší ranní
zkoušku. Pak skvělý trénink, pěkně přes Dojetřice a Chocerady. A po hlavní přes Říčany ujíždět bouřce...no
skoro se povedlo. Příště musíme jet rychleji.
Johny, 2010-06-08 21:16:18
Chytnul ten vlahý jarní deštíček dneska cestou z Koloděj ještě někoho? Já jsem musel vzdát cestu po vlastní ose,
protože silnice ze Mstětic do Záp se změnila v malou řeku. Počkal jsem si teda ve Mstěticích na benzínce na
odvoz... Jsem houby cyklista
Kolíkáč, 2010-06-09 13:28:52
Koloděj letos táhnou, včera v tropickém počasí dorazilo 20 kousků a oranžový mor nastoupil v tomto složení:
Divá Bára, Iceman, Dreamer, Malina, Alánek, Johny, Kolíkáč, Vyhup a v závěru Kajman. Hned od počátku se
sešlápl plyn a přes Kostelec do Skalice se málokdy šlo pod 40km/hod. , já při představě sobotních tropických
Sudet jsem na špici byl hodně pomálu, vůbec jsem nechápal Icemana, Báru a i obživlého Marhiho, kteří si v tom
úplně lebedili. Vedro pekelné, dres rozeplý, extraligoví střelci typu Libor Janoušek či Petr Svoboda se raději
odpojili, ve Skalici to ohnul i Honza Janura a do Sázavy tempo neupadalo. Watty rozdával především
bezhelmový kamarád, kterého přivedl Slávista Ala. Před Sázavou ztráta Maliny a Alánka, ani jsme nepostřehli,
že měl defekt. A přišly Bělokozly, parádní stoupání, já už se převtělil do role domestika pro Báru a šetřil síly na
Odolov . Před horizontem mě ale bouchly saze a trošku jsem zabrnkal na nervy příteli Fandovi , v přírodním ráji
okolo Bělokozel se konečně zvolnilo a mohla se tak nasávat okolní přenádherná krajina. Před Ostředkem ale
zase lajna v tempu a pak sešup do Chocerad, kde nás vítá Kajman. Ondřejov už na kašpara, všichni čekají u
chladivé pumpy až se sjedeme. Domlouvá se iontový bar v Královicích, černé bouřkové mraky a v závěru i
blesky dokreslují dnešní posázavskou výheň. Musím zde vyseknout obdiv Báře, jezdí jí to neskutečně! Nakonec
už jen s Icemanem na Jížo, déšť nás nezastihl, tak se euforicky loučíme, jo stálo to za to!
Divá Bára, 2010-06-09 13:59:02
Kolíkáči děkuji, ale moc dobře víš, že bez předem domluvených domestiků bych byla po prvním kopci totálně v
pr.... Tímto děkuji všem, kdo mě potlačili a dovolili mi tím, dokončit Koloděje až do konce!!!!!!!!!
Iceman, 2010-06-09 17:42:16
Abych včerejšek trochu upřesnil.Pod Bělokozly se fakt jelo fest,žádná selanka,taky jsem vůbec nepostřehl že
Maliňák defektil.Popravdě to nepostřehl až na Alánka zřejmě nikdo,neb jsme v Královicích u nealka probírali
kam se nám mohlo naše nadupané duo Alánek+Malina vypařit.Vůbec totiž nepochybuji že by se nás našlo více
kdo by rád zastavil . Poprvé jsem také slyšel nadávat Romču Chládka že se jede kaše.Bělokozly jsem jel vedle
Báry a nestačil jsem se divit,má fazónu,já těsně před horizontem uplně vytuhl , naštestí na mě počkal Vyhup, to
mě ještě trochu nabudilo ale netrvalo dlouho a v jednom magnetu těsně před padákem do Chocerad vystupuji
pevně rozhodnut už jet na pohodu.Na Ondřejově však k mému překvapení na mě čeká celá kolodějská squadra
tak to hoši moc děkuji.Až do Královic těžce visím za Kolíkem a Dreamerem. 2 nealka mi vrací náladu a ani
raději nepřemýšlím,jestli to nebyla blbost takhkle se zmastit před Sudetama
Kolíkáč, 2010-06-16 13:52:31
Kolem 25 kousků z toho 4 nežného pohlaví, no co více si člověk může přát při úterní bohoslužbě od kostela. Ze
Šlapek Alánek, Technik, Dreamer, Vyhup, Léňa, Divá Bára, Kajman a ze Sudet zpráskaný Kolíkáč, který se
zařekl, že to bude dnes co nejúsporněji jistit ze zadních řad. Vyhup vymyslel cíl na Petroupim, tam se kolodějský
balík hodně dlouho nepodíval, přehoupnout se přes Ondřejov a padnout do Chocerad a na Komorní Hrádek
rozjet a povzbudit trochu Marhiho, který bojuje jako lev za znovuzískání vrchařské postavy. Povzbudit i Báru,
aby jsme se přiculi nazpět do zvolňujícího balíku a pokračovali na Vranovskou Lhotu, kde ztratíme Marhiho ...
Bedrč, Petroupim, Teplýšovice, romantické vísky s ještě romantickými brdky Báru stále udržujeme v kontaktu,
ona totiž do kopců ráda padá a můžeme tak všichni společně vychutnat svistot do Chocerad přes Vodslivy. Tam
potkáváme bikera Marhiho, který to vzal po turistické značce někde lesem, a vzhůru na Ondřejov, u pumpy už

čeká jen hrstka statečných, ostatní se gumují s pány od Vokolků a Kolokrámníků S Fandou to nakonec v
Královících zakončujeme jedním nealko Budvárkem a v záři zapadajícího slunce to domrskáme domů. Ani si
toho nevážíme, jaká účast teď panuje v Kolodějích, pro váhavé, doražte, je to krásný skupinový svezení ...
Léňa, 2010-06-22 19:56:55
Dnešní Koloděje mě uspokojily v plné míře. Všichni co slíbili dorazili plus dalších cca patnáct kousků. Díky
defektům a prasklým drátům se prvních 50km dalo objet v klídku, díky kluci V kopečku na Konojedy přijímám
pozvání na pivko s jednou podmínkou od Maliny a to, že musí dojet se mnou . Že dnes zůstanu bez
nejoblíbenějšího českého nápoje mi bylo jasné na začátku kopce do Střídmelic respektivě Ondřejova. Všichni
frnkli a zůstal jsem sám s kolegy z Horních Měcholup Radkou a Martinem. Martin si pak vlezl na špic a na svém
krásném časovkářském Trekovi nás dotáhnul do Sibřiny, kde se odpojila Radka, která musela vyzvednout auto v
Kolodějích, čímž na Martina zbylo udělat doma večeři. Těch pár kilometrů do Měcholup jsme už jen vytáčeli
nohy a řeknu Vám bylo to příjemné pokecáničko, těším se na opakovačku
Kolíkáč, 2010-06-22 23:01:16
Chlapci, chlapci, jak dnešku můžete říkat tak sprostým slovem jako je slovo "trénink". Pod tím si vždy
představím soubor zběsilých čísel a zkratek, kterých se musí člověk držet ... vždyť dnes to byla óda na letní
cyklistiku, sledovaní zadních galusek spolujezdců, pohoupání se v posázavské malebně zvlněné krajině, užít si
pocit vyjet kopec vedle rakeťáků, splynout s kolem při rychlých sjezdech .... ne, ne, dnes to nebyl trénink, ten
jsem ani od kostela vlastně nikdy nezažil, dnes přišla kolodějská můza a pěkně se na nás vyřádila
Kajman, 2010-06-29 21:01:17
Tak dnešní Koloděje byly lahůdkou jenom pro otrlé. S úsměvem na rtu to z našeho týmu dal jenom Vyhup,
Johny a Bára. Nevím jak ten zbytek, ale já trpěl jako pes. A jestli psal Kolíkáč níže něco o vysvědčení, tak si
dovolím dát dostatečnou. To zase bude doma výprask
Kolíkáč, 2010-06-30 09:03:36
No jo, já nedojel ani na stupínek, po té sobotní drtivé zkoušce u pana profesora Rampušáka jsem včera nějak
vůbec neměl morál a hlavně sil na stálé lepení děr, které mi tam naskakovaly, vedro se na tom taky podepsalo,
zadní plášť plaval v té asfaltové břečce sem a tam, furt jsme zkoumal jestli jsem nepíchnul, no prostě klasický
defekt nohou. Navíc když už jsem si říkal, že si trošku orazím tak se jede lajna na Sázavu kolem 55km/hod.,
prostě ti mladí (viď Jointe ) nemají žádnou úctu ke stáří, plánované Bělokozly by mi asi vykopaly křížek v
příkopu a tak jsem s nelíčenou radostí uvítal odbočení Bobka, Léni, Honzy Nováka (Veget Team) a juniora
Tomáše Koudely na Nechybu, kde jsme již pokračovali v setrvalém tempu směr Praha, no Bobek odbočil vlastně
na Kutnou Horu s větou, že do 22hod. je krásně vidět Takže omluva všem, ale včera jsem byl hodně marnej ...
(neočekávám zpětnou vazbu)
Honzis, 2010-07-08 22:02:32
dneska 82km / 960m up/ av 33,0 když jsem se odpojoval v Kostelci. Docela výživné, Hanka Ebertová byla
nečekanou návštěvou, ale nepřežila Strašín, kde jsme nabrali Transalpáka Rozvodu, co prý jede jenom tak volně.
Taky bych chtěl jezdit Koloděje jenom volně Někde u Ondřejova ztrácíme PeBánka. Do Hradových Střímelic
zkusím rozpohybovat Rapidy 52/12, pak pěkně zazvoní na kostkách ve Skalici Na Talmberk se rozjíždí
tempíčko, které graduje v závěru kdy ta modelka Robert Míl z KPO furt visí. A to jsem se snažil! Z Ratajů opět,
nechám tvrďácky velká 19, ale modelka za pazvuků skřípajícího středu letí hore a já už nemám na závěr síly. Za
2min přijíždí pan řídící s Kolíkem. Pak na větru do Uh. Janovic a pak svist na Výžerky a ke Kostelci, kde zas
Míl tahá jako ďas. No mě stačilo těch pár nástupů a mizím na Tuchoraz. Ještě pak 7km od baráku žeru třešně a
jsem rád, že to dopletu domů.
Kolíkáč, 2010-07-09 11:53:48
Tak včera pro mě docela masakr, u kostelíka prořídlá sestava, ale zase překvapivě Robert Míl, Honzis, Miki,
bledě modrej PeBe , a pak stálice Fanda s Tomášem a na Strašíně Rozvoďák. Nevím proč mě ještě před tím
napadlo natočit něco před a vyrazil jsem již v 15hod. směr Říčany, tam se setkal s Fandou a prokecali jsme to do
Koloděj. Vytyčili jsme trasu na Talmberk, Rataje, Podveky a přes Janovice domů. První brdky na Ondřejov a
Skalici jsem ještě jakž takž stíhal, údolí na Talmberk se taky dalo, ale pak ten výhup k hájovně před Rataji už
jsem začal parkovat a jen nechápavě zíral na vrchařské trio Robert Míl, Honzis a Tomáš. Mizeli jak pára nad
hrncem a co teprve když jsme prolítli Rataje a pod viaduktem se vytočili na Podveky. Funím za Fandou, každý
utažení sklonu mě vysává jak houbu. A to nás ještě čekají Uhlířské Janovice, kde teprve nabíráme kurz Praha.
Fandovi dávám půlku tyčinky, abych druhou půlku taky okamžitě slupl a těšil se pak až na vychlazeného Birella
v Královicích, ten snad dodá energie . Z Janovic už jen tupě hákuji, radost žádná, ale to je prostě cyklistika, není
každý den posvícení, to přežíraní se a poflakování se někde musí projevit Kdyby kluci párkrát nezvolnili, či mě

nedotáhli zpět, tak jsem asi za světla domů nedojel. Robert Míl potvrdil svoji formu, jeho dlouhý špice si budu
dlouho pamatovat . No nakonec jsem svěsil nohy až na Strašíně, tam odtud už jsme věděl, že do Královic musím
dojet, protože je to furt z kopce, no vlastně jeden brdek tam je, v Křenici, ten co vždy letíme na velkou jsem si
užíval pěkně na kašpara A pak již jsem se složil před hospodu a vychutnával si ten krásný letní podvečer s
vychlazeným iontem a pozorovali jsme projíždějící cykloidy, a že vám jich bylo, třeba Lu a nebo Lucka od
Kuřete z kterou jsem se pak svezl do Měcholup. Chlapy díky za včerejší shovívavost se mnou
Léňa, 2010-07-20 20:30:28
Poprvé jsem ostrý start Kolodějí nestihl, musel jsem se tedy balík sjíždět, uf bylo to o fous. Ihned jsem se
zakukal a kukal. Fanda vybrat nádhernou trať, pěkně padesát km na rozjetí a až pak dva kopce, jeden ze Sázavy
(jezdí se při Sázaváku) kde udával tempo David Klíma, takže se jelo rozumně a druhý tradiční z Chocerad na
Ondřejov. Vše zakončeno Birellí tečkou v Dubči s Malinou, tahounem Romčou a borcem Honzou Vančurou.
Výborných 124km, průměr.... no dost přes 30
Malina, 2010-07-20 21:32:03
Lěňo, plně souhlasím. Dnes vše super, možná až na pád, to když jsme jeli do Mukařova na Struhařov a motal se
tam Bobcat, naštěstí dotyčný měl jen odřenou ruku. A také jsme vytrousili v Dojetřicích Pietro Icemáno. Nohy
po tom týdenním výpadku nejsou tak jalový, takže spokojenost.
Iceman, 2010-07-21 07:15:03
Dojetřice Icemanova smrt . I na Sázáváku mi to tam fouklo. U mě ale přesto velká spokojenost,po 14 dnech
ježdění na samotku jsem Koloděje nutně potřeboval.Už mě silnička přestávala bavit a ejhle,stačí pár km ve
společnosti těhle bláznů a už se nemohu dočkat čtvrtka.Jen škoda že jste nepočkali na Ondřejově o minutu
déle,viděl jsem Vás jak zdrháte, Birell by mi taky bodnul.
Kajman, 2010-07-23 21:27:32
Čekal jsem alespoň pár řádků od Léni, či Ice:( No, ve čtvrtek nás ke kostelu dorazilo jenom 8 vagónků, zbytek si
nejspíš nenechal ujít "královskou" etapu TDF v TV čemuž se vůbec nedá divit. Z oranžových nechyběl už
zmíněný Ice a Léňa, který dorazil ve žlutém trikotu "lídra" TDF. Čekal jsem, že pojedeme směr Křenice, Strašín,
ale chyba lávky. Mazáci (Chládek, Janura) to vzali na český Brod. Překvapilo mě jak Ice skvěle a aktivně jezdí
do kopců a taky, že Léňa je docela provokatér:)))))) Nicméně jelo se hodně v pohodě, vyrovnané tempo, žádné
nástupy, na tachometru mi to hodilo 86 km, 32 km/h, endorfiny, pohoda a pocit, že svět je nejkrásnější z
cyklistického sedla. Nejvíc jsem se těšil na Kolíkáče, Báru, Alánka, Malinu a taky Vyhupa, ale neměl jsem to
štěstí. Jo a probůh, nevíte co je s Technikem. Toho bych viděl opravdu rád. Ale to vás všechny:)
Kolíkáč, 2010-07-26 10:00:02
Včera deštivý začátek, ale orange bratři Jestřáb, Mlhoš, Quit mě dodávali energii, ruce promrzlé, že jsem ani
nemohl řadit, holt sezóna se blíží ke konci a podzim je tu V zastávce jen pár nejvěrnějších, jeli jsme kolem pily
na Habr, ten se jel závodně, pak většina domů, jen trio Quit, Mlhoš, Kolíkáč ještě střihli Ondřejov a údolím zase
přes Habr domů. Pak už bez deště a suché silnice, ale stejně furt zima ... snad bude v týdnu lépe, v úterý už
máme zcuka s Icem na Shellce v 16h.
Kolíkáč, 2010-07-28 08:35:08
Ti co slíbili, dorazili, tudíž to byla zase oranžová hitparáda . Sice na Jížu těsně před vyjetím začalo nehorázně
pršet, Šemda mě píše, že je pod stromem ve Vršovicích, Ice se ujišťuje, jestli opravdu jedeme do té vody, ale
společně věříme, že snad přestane. A světe div se, po počátečním průplachu je v Měcholupech suchá silnice a do
konce švihu už ani nekápne. Pomalu osycháme, v zastávce už je nabušíno, Svobodin, Líba, Michal Plesník,
Rozvoďák, nabušený triatleti a další esa, no nudit se nebudeme. S oranžistů je tu překvapivě Alf, pak Vyhup,
Technik, Ice, Šemík, jen ředitel z Říčan tu dnes není ... Svojetice, Struhařov tam se jede přes 30, ale Šemík
pěkně drží, byla by škoda si nevychutnat Habr, dnes neobvykle v protisměru, tzn. z kopce. Švýcarská silnička
probouzí cyklistické hormóny štěstí, navíc když se pokračuje údolím dolů. Extáze však netrvá dlouho, odbočka
na Voděrady a je jasné, že to zase bude bolet. Teď už se nebere ohled a pilujeme to do vesnice a poté přes
retardéry úzkou asfaltkou sešup do Hradce. A další výplach mozku směr Střímělice, zkouším hákovat co to jde,
ale za hospodou už musím zamávat, trio mladíků si v pohodě odjíždí, za nimi v druhé groupe si dává Vyhup s
Líbou a Svobodinem a prý nakonec vítězně, safrahnátsky už to jezdí tomu našemu Hoblíkovi Já si počkám na
sjetí skupinou za námi a mastíme to na Ondřejov, tady se taky budeme gumovat za 14 dnů na Kolem Posázaví. V
Ondřejově dělení balíku, většina to už točí domů, Vyhup lamentuje, že by ještě něco dal, já jsem pro, ještě
překecám Technika, a připojují se i Líba, Rozvoďák a Jonáš, a safra peklo bude pokračovat. Dolů do Chocerad a
na Samechov, tady už Tecnik parkuje a mě to nedá moc přemlouvání, pojedu s ním, stejně na tu nabušenou
čtyrku nemám. Rozmlácenou stezkou na Marjánu, jéé oni čekají, díky, ještě nás dotáhnou do Skalice, ale když se

hned za kostkami zvedne Líba a točí to mezi domy na Oplany, je vymalováno. S Technikem už výletujeme,
užíváme si krásného počasí, teploty a výhledů ... a hle odbočka na Hradec a on tu kamarád Vyhup, no tak to je
krása, staré časy se vrátily V kecacím tempu sjíždíme serpentiny do Hradce a údolím si to šineme znovu na
Habr, Vyhup naplní svůj bidon křišťálovou vodou ze studánky a můžem to štastně dokroutit do svých cílů. Já
ještě prubnu Královice s občerstvovačkou, tam už rozparáděný Romča s Tomášem, můžeme tak zhodnotit dnešní
čarokrásný výlet.
Vyhup, 2010-07-28 09:22:56
Kolík to jako vždy vylíčil do detailů, opět nezklamal. Ani v Kolodějském reálu. Jak se zkušeně v balíku
pohybuje v předních pozicích, ani na kopce nebere ohledy, prostě ředitelskej koncert. Kdosi se mne za
Kolodějemi ptal, jak je možné, že je tu tolik oranžových, či je to po domluvě. Tak ujišťuji, že jen běžná
Šlapkovská disciplína. Fanda chyběl, prostě nalajnovaná trasa je potřeba. Důkazem bylo podivné dělení lidí po
40km na Ondřejově, kdy nikdo moc extra netušil, kam se bude kroužit. Těšili jsme se i na Malinu, Alánka a
Léňu. Mimochodem nevíte někdo co je s Kajmanem?... Jinak očekávám, že k Icemanově Dojetřické smrti se
včera přiřadily i Voděrady. A patrně si ke zmírání počkal i na Šemdu... Jestli ale ve vesnici Šemik nejel doprava,
což pro něj mohl být problém vzhledem k uzavírce silnice u Zvánovic. Tam to je pro neznalé na buzolu...
Iceman, 2010-07-28 09:38:36
Každej kopec pod který dojedu v rámci Kolodějí je pro mě smrtelný . Tentokrát však kojoti nedostali šanci ,
odhánět mi je pomáhali Alf s Šemíkem.Pod Ondřejovem jsme pak narazili na vracející se balík který nás pak
luxusně dopravil do Říčan.Co mě nezabije to mě posílí,tečka
Vyhup, 2010-07-28 10:13:00
Icemane: fantastik bombastik! Tvé Kolodějské exkurze nemají chybu. Jet ke kostelu s připíchnutým parte a
poslední závětí na zádech mě vždycky udivovalo. Nebrečet, žádné zbytečné žvásty o formě či nalomeném zdraví
a prubnout si smrtící Posázavské výhupy s masochisty z popředí všerůzných seriálů, jako jsou UAC, ŠUAC
apod. Kdybys nepřijel, jakoby se Kolodějskej balík s neúplným inventářem pohyboval tak někak divně...
Kajman, 2010-07-29 21:07:37
Koloděje označuji v deníku jako závody, protože to svým způsobem závody jsou. Dnešní vítěz byla morálka,
protože už cestou ke kostelu jsem docela zmokl a vypadal jako koule bahna. Dnešní společnost Malina, Romča,
Kolík, Vyhup, Technik a Pebe. Technik a PeBe nakonec zvolili jinou trasu, takže nakonec "bylo nás pět". V
Oplanech nám s Kolíkem odskočil Malina s Romčou a Vyhupem. Vyhup ale nakonec získává cenu fair play,
protože na nás počkal a ještě odtáhl na Strašín. Přes to počasí a tepy pořád někde nad prahem to přesto byl velmi
silný, emotivní a příjemný zážitek. Super.
Vyhup, 2010-07-30 10:09:35
Jak se včera odpoledne počasí rázem zvrklo, ani jsem netušil, že se z té počáteční bídy vyklube vcelku regulérní
Kolodéjský švih. Jirka Malinovskij byl zárukou, že muziku má kdo tvrdit, jen jsme ho chuděru nabušenýho
místy až moc brzdili. Na Oplany se mu zpočátku někak nechtělo, ale stoupání od vesnice si podle mě užil. Dole
natáhnul péra ve svých terminátorských stehnech, pak je uvolnil a vystřelil... a bylo po ptákách, od té doby jsem
ho neviděl... jen buldočí Romča ho v Konojedech chtěl docvaknout, tak jsem ho ponechal jeho Malinvskému
osudu . My s Kajmanem a Kolíkem už pianko klasikou na Kostelec, Jevany a samosebou Habr k domovům.
Nebýt setkání v Křenici, byl bych doma o 2 hodinky dřív. Ještě že tak, ony stály s kamarádama za to!
Kolíkáč, 2010-07-30 13:05:28
Ano, ony stály s kamarádama za to, byl to velmi silný, emotivní a příjemný zážitek, prostě jako vždy . Na
Nechybu ještě aspoň visím očima, ale pak jako když vypnou proud a na Oplany už jen motám nohama a s
Kajmanem výletujeme. V Konojedech se však zjevvuje zpoza chalup říčanský démon Vyhup a skvěle nám to
odtáhne až pod Habr. Máme ještě chuť docvaknout Malinu s Romčou, za Kostelcem je v dáli vidíme, ale Ti si
dají asi hlavní na Prahu a pod "pade" nepůjdou, jak je znám . Kolo jako jetel, písek mezi zubama, hadry do
pračky, vydrhnout ten silniční bordel z chlupů na nohou, vyžrat lednici ... holt každý den není posvícení, ale i tak
díky kucííí za 110 kilánků.
Malina, 2010-07-30 16:19:06
Jaroslave, ty zvíře! Kajmane omluvám za se ti, za nefér jednání na Městském úřadě v Oplanech. Ujet jsem
musel, jelikož na mě lezl hlaďák. 2 kaiserky a cottage z Lidlu asi k obědu před tréninkem se Špimríkem a spol.
už od nyní nebude to pravé ořechové. A při představě, že jedu zpět dolů do těch hvozdů a kopců mi nebylo do
smíchu. Chudák Romča má zánět spojivek a ještě musí tahat Malinovi špici z Mukařova až na Uhříněves. Já
mám ze včera veskrze emotivní zážitek z otevírání meruňkové marmelády ihned po tréninku. Pro jistotu a z

důvodu bezpečnosti práce, abych se při tom otevírání nezranil, jsem si nechal brýlé, helmu i rukavice. Toť vše!
Nemůžete psát diskuzní příspěvky na základě nepodložených informací. Ikdyž pravda, já těž nemusím poker
face.
Vyhup, 2010-08-01 15:03:48
Dnes v neděli,to zase tolik doslova pohodová nedělní jízda nebyla. Směr okruhu se pozmněnil proti klasikám na
Jílové, Netvořice a Benešov, tudíž kopců dost a dost. Tempo svižné, Bára potvrdí.... Při návratu Ondřejovská
pumpa nezklamala, a také jsem zaslechl pár dojmů od Martina Matuly pár švýcarských dojmů. Některé lidské
možnosti a počínání se pochopit dají jiné ne. Tady jde o druhou možnost a obdiv je o to větší.... Velmi povedené
zvěčnění, kde si Bára drží svého hrdinu ,...
Kolíkáč, 2010-08-04 08:42:45
Chlapci já včera vůbec neměl nakonec morál vyjet do těch přívalových přeháněk . Kolem 18h. ale vylezlo
slunce, v hlavě se mi začala převalovat věta z Malinových trenek "Komáří výška, ten kopec je tak těžký, to snad
není možný...", že jsem v panice nasedl a řítil se na Klokočnou No a stres pokračoval i večer a když Dreamer
nabídl středeční časovku Vrané-Zvole se startem v 6,30h. vubec jsme neváhal a nařídil budíka. To vám byla
krása, takhle v ranním oparu a se zalepenýma očima točit ty serpentiny a hákovat šumavského vrchaře, který
nešel pod 20km/h., bléééééé
Iceman, 2010-08-05 09:52:52
Tak to Orlíku můžeš jen hořce plakat . Takovou pohodičku a tak snadno nejetých 130 km abys pohledal .A
navrch průměrem přes 32 . Zčásti to bylo dáno pochopitelně rovinatou trasou ale hlavně skvělými parťáky
Vyhupem a Kajmanem.Prvně jmenovaný znovu osvědčil pověst lokomotivy,kterou zpomalí jen máloco.Roviny
jel přes 40 .Jen jsem nevěřícně kroutil hlavou.Trasa neměla chybu : Říčany,Uhl.Janovice,Sázava a na závěr
Habr.Vyšlo i počasí.Náhrada za Koloděje se tedy povedla . Až se příště sejdete v Kolodějích a budete chtít něco
rovinatého , dejte na Vyhupa,nebudete zklamáni .
Kapr, 2010-08-12 18:06:28
Ještě musím připomenout úterý. S Orlikem jsme měli letošní kolodějskou premiéru, na Vodslivy jsem ho nemohl
setřást, ostatní kopce jel taky výborně, když tahal špice a kolega chtěl do háku tak ho seřval a musel tahat dál. A
na závěr ještě cykloturista nastupoval profíkovi Liborovi Janouškovi. Také pořád hlásil, že na příští křižovatce to
otáčí domů. Výborné Koloděje, dokonce jsem jel delší dobu po boku učitele Vyhupa, do sta procent chyběl
Kolíkáč. Zdraví Kapr
Vyhup, 2010-08-12 19:19:51
Kapře, jakejpak já jsem učitel...., karty se po pár letech otočily. Vždyť ty sám dáš za rok tolik závodů, co já za
celou svou amatérkou éru. Mimochodem vůbec to v úterý bylo velmi vyvedené, nobl pestrá sestava, samej
nabušenej exot... a Kapr s Orlím mužem po boku mne nejvíc překvapili
Orlik, 2010-08-12 20:40:39
Kapr srandu si dělat z turisty to by Ti šlo. Vše bylo jinak. Neustále jsem se zašíval, krom pár rovin a špice s
Kaprem od kostelíka do Křenice. Jenom Beeda se neustále těšil až pojedeme na špici šrot, ale naštěstí mu to
nevyšlo prostě jsem to přežil díky tomu, že tam nebyli rakeťáci a jelo se pohodově. Příští rok to přijedu zase
uviset. Jenom chyběly hlášky od Kolíkáče do úplné pohody. Jo a ti SOUKROMNÍCI na které jsem byl natěšený
Snad po dvou letech vedle Legendy Vyhupa.
Kuře, 2010-08-17 20:47:21
Tak jsem se dnes po dlouhé době dostal do Kolodějí. Počasí odradilo všechny kromě Kolíkáče a Romana
Chládka. Vyrazili jsme a po 300m se na Kolíkáče vypšoukl jeho archivní plášť. Defekt vypadal dost
neopravitelně a tak jsem začal pobírat soukromé lekce tempa od Romana. Směrem a Český brod jsme po větru
jeli takovým kalupem, že jsem nestíhal sledovat kudy. A z Brodu jsme to zas křižovali proti s hlavama
skloněnýma. Roman mě protáhl několika kozími stezkami s červeným blátem a štěrkem. I Malina by v tý chvíli
zamáčkl slzu a s láskou vzpomínal na Černou Horu a Václavák Ve Štěrboholích jsme to rozpustili a bylo z toho
67km bez deště. Jak mě ta cyklistika zas baví!!!!
Kolíkáč, 2010-08-20 09:03:15
Po středečním výprasku od Iceho a Vyhupa jsem moc chutí do Koloděj neměl. Vyhup hlásil, že taky nepojede,
že tak maximaálně na 2 hoďky někde v klidu vytočit nohy. Jo taky bych měl, jen tak zlehýnka pomrskat
nožkama. Ale sám? A když tak krásně svítí slunce? A je čtvrtek? Nohy nebolí, tak hajdy hajdy ke kostelíku. A
heleme se to se nám to dnes zase sešlo, Fanda, Tomáš, Líba, Klímič, Rozvoďák, Jonáš, a dalších asi 5 kousků a u

Sibřiny už nervózně popojíždí Vyhup Tak to by jsme měli, o zábavu nebude nouze ... a dokonce se mi jede
skvěle, no ono to je taky tím tempem, co se nastolilo a profilem, žádné kopce, pěkně na Vyžlovku, kolem pily
přes Kostelec na Olešku, Konojedy a Vlkančice. tam močící pauza s výhledem do lesa na krásné hřiby, houbaři,
roste to jako o život . A pak už jen Skalice (tento týden u mě už po třetí), probít se přes krátery v údolí a zakončit
to Habrem, který se jede nadmíru tempově a pohodově. Prostě čtvrtek, jak má být. Mě to ukázalo pouhých, ale
dostačujících, 95km průměrem 31,5
Kajman, 2010-08-26 08:46:04
Chlapci, chlapci, chlapci, tady někdo doma zapoměl tu bábu s nůší. Byl to super švih ve společnosti Maliny,
Orlíka, PeBeho a chvíli i Vyhupa, jeli jsme spíš rovinky a vlnky na Český Brod. Pocit z jízdy úžasný, sjezd do
Českého Brodu byl nádherný zářitek, kdy mi na tachometru svítilo krásných 76 km/h, ale ty tepy se Milošovi asi
líbit nebudou Už jsem se mu přiznal, že jsem zhřešil. Teď si musím dát 10 otčenášů a večer pěkně 3 hodinky na
samotku
Malina, 2010-09-01 21:38:25
Tak jsem se dnes po týdnu sedl na kolo. Kajman, Orlík, PeBe, Radka a Kubajz jeli s rozumem, za což jim děkuji,
jelikož jsem dostal odhodlání na Bratronické okruhy. Sice tam dostanu hrozně na prd*l, ale alespoň zábava musí
být. Co Kubajzi? Jak to nakonec dopadlo, verdikt doktora? Pro nevědoucí - Kubajz při jízdě do kopce na Habr
nešikovně spadl a odnesla to ruka...
Kajman, 2010-09-01 22:36:09
Dnes konečně tempo "Báby s nůší". Jelo se příjemně, PeBe měl jako vždy vtipné hlášky, Orlík se na dnešní švih
nechal ostříhat, abychom mu neříkali "kudrnáči" , Radka opět nádherně vytuněná (všimli jste si jaké měla
návleky jenom na špičky?), Malina s Mavicama a Kubajz s nabušenou formou. Bohužel Kubajz si škrtl o Pebeho
zadní kolo v Habru a ošklivě spadl na ruku. Tady opět pan Orlík dokázal ohromný charakter a o Kubajze se
postaral. Doufám, že tady podá podrobnou zprávu o tom, že vše nakonec dopadlo líp, než to vypadalo na první
pohled. Po této nepříjemné události jsme pokračovali už jen ve čtyřech, začalo slušně lejt, ale i tak jsme si
zachovali optimismus a v pohodě to celé odjeli až domů. Škoda toho pádu, nicméně Kubajz se z toho oklepe a
bude zase fajn. No a jestli pan Malina přijede v sobotu do Bratronic, tak děkuji tomu nahoře, že na nás seslal
onen lijavec ... Malina ho totiž tuze rád a zase se mu zachtělo závodit. No není to skvělé?
Kajman, 2010-09-09 20:53:22
Dnešní Koloděje označuji jako závod, což jsem měl v plánu. Nebylo nás moc, Libor Janoušek, Tomáš Jech,
"říčanský triatlonista" a ještě nějaký kluk ze Žižkova. Vyrazilo se směrem na Český Brod a Kostelec. Jelo se
nádherně, nejvíc tahal pochopitelně Libor. Nebudu moc přehánět, když napíšu, že jsem si celou jízdu pořádně
užil a byl v euforii. Tento trénink si zapisuji za uši zlatým písmem Najeto 82 km, průměrná rychlost 34.5 km/h
Kajman, 2010-09-19 13:23:31
Kdože tady vede tu statistiku kolodějských pádů? Na hlavní silnici od Strašína směrem na Mukařov jsme jeli ve
dvojicích v balíku, který čítal 24 cyklistů, na špici tuším Roman Chládek se starým Klímičem, když tu nás
předjelo auto, zastavilo a dalo blinkr doleva že odbočí. Vepředu to ještě kluci jakž tak ustáli, ale Láďa Novotný
ošklivě lehl a zezadu se to na něj všechno valilo. Otřesený Láďa za chvilku vstal, ale stěžoval si na loket. Z auta
nakonec vylezl manželský pár ve středních letech (Svědci Jehovovi), omluvil se a snažil se pomoc. Láďa to tedy
otočil domů a snad to nebude nic vážného. Tolik k pádu. Dnešní trasa byla docela kopcovitá a díky "Ramala"
Svoboďákovi, Liboru Janouškovi a Rozvoďákovi to určitě žádná zívačka nebyla. Krásné počasí a příjemná
teplota. Domů mi to nakonec hodilo 113 km s průměrem přes 32 km/h.
Kajman, 2010-09-23 20:59:26
Koloděje - Nekoloděje. Před půl pátou před kolodějským kostelem a u zastávky ani noha :( Možná poslední den
letošního roku, kdy se dalo jet v krátkém. Vyrazil jsem tedy sám směrem na Strašín a ještě před Křenicemi mě
dojíždí Míra Kakač, který jel z práce domů. Svezli jsme se spolu přes Tehov a Mnichovice. Já si potom dal už na
samotku kopec na Struhařov, potom dolů Habrem do Jevan, nahoru na Vyžlovku, Mukařov, do Českého Brodu a
potom už jenom přes Úvaly do Kolodějí. Jelo to docela hezky, bez námahy, na pohodu. Škoda, že nebyla
skupina, dnešní den by si to zasloužil......
Kajman, 2010-10-03 13:56:48
Nedělní koloděje, jel jsem se vyjet, ale "Ramala" Svoboďák, David Klíma, Rozvoďák a další se postarali o
totální kaši, zejména z Kozmic na Dojetřice, ve sjezdu do Sázavy a potom na Stříbrnou Skalici (tady se jelo i 52
km/h na rovině). Všichni jsme se shodli, že Habr dneska rozhodně nééé a tak to Klímá schválně otočil na Habr.
Bylo to trochu ostřejší, ale i tak jsme si to s Kolíkáčem hezky užili - vite pane prezident

Kolíkáč, 2010-10-03 19:05:31
Pravdu díš Caimane crocodilusi, už jsem ani letos nedoufal, ale dnes přišla, alespoň já jsem ji cítil. Bájemi
opředená Kolodějská Můza sestoupila z cyklistického nebe a nabídla nám ještě před neradostným cyklo obdobím
kousek své energie. U kostela vypečená sestava, tempo říjnové, tradiční vymotání se na Struhařov, a pak se
zvednout ze sedla a odevzdat pár wattů v magnetu na Ondřejov. Počasí zamračené, mraky nepouští na nás
sluneční paprsky a tak i docela chladno. Ve sjezdu do Chocerad pohledem kontrolujeme Komorní Hrádek, který
se najednou zjevuje v plné své kráse, ozářený dírou v mracích. To je pohled! A jen splynout s rámem a užívat si
toho svistotu. Kopce se jedou vcelku na pohodu, jen na Kozmice se trochu přitvrďuje a i následná rovinatá část
na Dojetřice se nejede žádná selanka. Před sjezdem do Sázavy jsem se nějak zapomněl a naskakuje mi díra, v
Sázavě na mostě naštěstí ale zvolnili a mohu si tak užít další tradiční úsek přes Skalici, údolím na Habr. To už
nám pomáhá vítr do zad a tak se jede svižně, aby jsme stihly nedělní obědy ...
Kolíkáč, 2010-10-06 12:31:14
Koloděje se jezdí, počasí je ideální, bezvětří, sucho, teplota nad 10 stupňů, vrchol letošní sezóny POS za dveřmi,
a tak jsem musel zavítat ke kostelu. Cestou tam jsem na každém rohu vyhlížel nějakou dvoukolovou postavičku
mířící stejným směrem. Bohužel nikde nikdo, a tak ani v zastávce neočekávám nával, no co, jen tak zlehka
protočím nohy, stejně furt nějak nemůžu popadnout dech po tom vypečeném září. A hele, v zastávce se to žlutí, a
do pytlíka, je tu Ramalák Svobodin , ale má horáka, což skýta naději delšího háku, než jen do Křenice.
Pokecáme, zhodnotíme letošní rok a už nám to kostel odbíjí, zahakuji se a valíme to na Strašín a Mnichovice. Z
háku jsem nevylezl, magnety trpěl jako pes, sledoval jsem jen jak hučí přede mnou ty široký gumy a ty moje
žiletky tomu tempu nestačí. No před Popovicema v kopci, jsem regulérně vystoupil a jen mával odjíždějící
mašině. Ale v Popovicích počkal, chtěl si mě vychutnat až do konce, což se mu povedlo v tom malém magnetku
nad Petříkovem, kde znovu tahám za záchrannou brzdu. Ale znovu počkal a tak si to pak už můžeme prokecat až
na Jížo, jo pěkných 65km za necelé 2 hoďky. Jsem mu říkal, takovýdle nabušený hovaďáci by měli jezdit s náma
závody na MTB, to by jsme se aspoň chvílí s nima svezli Díky Petře!

rok 2011
Léňa, 2011-03-27 13:41:39
Kolodějský otvírák absolvovalo dvanáct kousků, které postupně ubývaly . K mému překvapení to celé odjel
Orlík! Stejně si myslím, že to bylo zejména díky neúčasti rakeťáků, takhle jsme s Kolíkem posbírali nějaké
horské prémie . Ještě musím říct, že Myšákovi ta oranžová moooc sluší, zezačátku jsem si jej málem spletl
s Technikem . Byla zima, ale jinak poprvé v kopcích jako Ondřejov (od Struhařova), Dojetřice, Ondřejov
(z Chocerad) nešel průměr pod 30km/h , prostě Koloděje
Kolíkáč, 2011-03-28 11:12:24
Po změně času už není na co čekat a kolodějský otvírák se tak změnil v klasické "nedáš, dostaneš!" Z oranžistů
Léňa, Iceman, Myšák, Kolíkáč, dále pak modrý Kajman, zimní Orel, Čudla, v zastávce už sedící legenda pražské
cyklistiky a pravidelný účastník "balíků od mostu" Milan Hrdlička, k tomu další 3 kusy a cestou se připojil
říčaňák Tomáš Jech. Díky zimní teplotě vzduchu se začátek jede opatrněji, také chybějí rakeťáci, každý se
pomalu zahřívá. Sluníčko občas vykoukne a zahřeje ty nedočkavé cyklistické duše. Přední duši bohužel proráží
před Strašínem Milan, za Struhařovem balíček soucitně čeká na mé shození řetězu, hold to ještě nemám
v rukách, ten velký převodník no ... díky za počkání . Ondřejovský magnet potupně většina shazuje na malou,
ten mrazivý vzduch do plic, přece jenom není to pravé ořechové. Za Ondřejovem čůrací pauza, čekáme na
Icemana, ten však nepřijíždí ... Pak už se jen nechat pohoupat Střímělicemi a spadnout do Skalice, kecám
s Tomášem o jeho výletech na kolečkových běžkách, jak tu na podzim trénoval ... Tomáš navrhuje Dojetřice, již
se trochu oteplilo, Léňa na špici sice trochu brblá, ale pak již udává tempo v tomto kopci, snažím se ho držet co
to jde, furt si říkám dýchej nosem, ať to nejde rovnou do plic , ale pak vnímám jen zadní gumu Léni a jednoho
skvěle jedoucího Spešlmana Vyladěný Tomáš si úplně pochrochtává, jak se mu to líbí … nahoře se jen vytáčí
nohy a čeká se na dojíždějící borce, proti nám se zjevuje Iceman, ale chce si asi užít sjezd do Sázavy, tak se
k nám nepřipojuje. Sjíždíme Vodslivy, abychom si dali prémii o puding nad Chocerady. Ceduli Ondřejov mě
nechá Léňa dobít jako prvního, ale ondřejovské kostky už jsou v plné režii dua Tomáš + Léňa. Hůůů nemáme
nárok, jejich uhlíkové speciály jen žehlí ty rozeklané kočičí hlavy. U pumpy zase počkáme, abychom si všichni
společně užili přiblížení ke svým domovům. Hezké to bylo, hezké, první rychlejší posázavská 100večka za námi,
těším se na úterý, podle rosničkářů se chystá jarní paráda a měl by snad i dorazit primář kolodějského sanatoria
Fanda Vokyn! Já mam sraz s Dreamerem a dorazíme na 16h. k Shellce a na 16,30h. ke kostelíku.
Kolíkáč, 2011-03-31 09:27:10
Už v tom zase lítáme, nakažení nevyléčitelným kolodějským virem se znovu sešli po změně času v úterý
u kostelíka. Honza Janura, Tomáš Jech, Fanda Vokyn, Malej Xym, Marhi, Divá Bára, Kajman, Jonatán, Ala
a další ... z oranžistů Dreamer a Kolíkáč. Za parádního počasí tedy vyrážíme asi ve 13 lidech na Strašín, jen si
ševelíme a je vidět na všech nadrženost na první magnety. Většina borců a borkyň je již opálena od moře, brdek
na Ondřejov už se letí na velkou, gumuji se vedle nabušeného Turka Dreamera, ale na duo Ala (KOVO)+Jonatán
(Hisport) nemáme. Holt první intenzity jsou bolestivé, ale opojné po tom zimním šmrdlání nohama . Houpačka
před Střímělicemi, kde se projevují místo znalci a hlavně Honza Janura, který je vyletněn s neskutečně
vyladěným pohonem . Uff, svěšuji nohy těsně pod horizontem, vychutnáváme sjezd do Skalice a po kostkách
přeženeme svoje koně k Marjáně. Skvěle jede i dámské duo, pod Vlkančicemi shazuje řetěz Dreamer, ale po
čůrací pauze je znovu u nás ... Návrat domů se nese ve střídavém tempu, před Mukařovem rozjíždí vyšvihaný
Ala špic, že se trhneme, rychlodráha ze Strašína je už ale zase v kompaktním složení ... První letošní úterní
Koloděje nic neztratili ze svých tradic, jen možná jsou zbytečně výkonnostně démonizované, určitě by se svezlo
hodně Šlapek, vždyť průměr nepřesáhl 30km/h. Další dávka léčebných preperátů přímo do žil pod dohledem
primáře Vokyna se rozdává dnes od 16,30
Léňa, 2011-03-31 19:33:06
Kdo dnes nepřijel, přišel o rychlodráhu na Český Brod, díky větru jsme stále atakovali 50km/h a v jednom úseku
jsme to s Pebem roztočili i na 60km/h a z balíku se začaly ozývat eufórické výkřiky . Kopec byl jen jeden, vítr
proti naštěstí jen 30km, prostě to byly bezkopcovité Koloděje, jediné co mi dělalo stres bylo abychom nezatměli.
Ještě, že se svištělo, tak stovečka se stihla za světla a těsně po sedmé jsem byl doma. Krásné vytočení nohou
PeBe, 2011-03-31 21:39:28
já teda přijel domu pěkně zhuntovanej, můj průměr vylezl na 31.5km/h, asi díky té časovce domů. Taky jsem
přijel pěkně naštvanej, když říkám od začátku, že bych potřeboval být v 19hod doma a odpověď byla pokaždé
"pojeď, to stihnem" a v 18hod jsme byli někde za Kostelcem, tak jsem to napálil domu. Ke konci už lehce křeče,
ale dojel jsem to....samozřejmě pozdě a Léňa je v pekelný fazóně, klobouk dolů
Kolíkáč, 2011-04-01 13:53:43

Ve čtvrtek v komornějším složení, ale o zábavu nebyla nouze . Role traséra se dnes ujal Honza Janura, špici
ovládlo převším duo Léňa+PeBe, kteří si párkrát vysloužili peprná slova ohledně tempa, ale co měli chudáci
dělat, když nám tak skvěle foukalo do zad, to by byl hřích jít pod "pade" . Chvílemi se jen řvalo "dííííryyyy",
chvílemi se zase pádilo po bezchybném povrchu ... když jsme to začali stáčet na Prahu, začal hezký bočáček, ale
byl to koncert cyklistických duší, ta jízda galuska na galusku, schovaní jak včely v roji, aby si opravdu dávali jen
Ti na špici, to byla paráda. A pak přišlo Království a za chvíli Kouřim se svým Molitorovem a hup nahoru na
Bulánku. Každý chce ukázat, jak na tom je a tak se jede svižně, i Fanda Vokyn se svými 600 kilometry bojovně
visí asi do půlky kopce, nahoře vydýchání a sjetí se do kupy. PeBe trochu ve stresu se odpoutává a míří si to sám
proti větru na Prahu ... ty brďo to mi hlava nebere. Závěr byl okořeněn hláškou Fandy, který když uviděl ceduli
Říčany, tak prohlásil "jsem v pr*eli" a odplížil se domů. Rychlodráha tedy už jen v 5 lidech, vítr zdá se trochu
ustal a tak domů to není tak pekelné, jak jsem čekal. No on to celé odtáhl vyklusávající Léňa, tak možná na špici
trochu více funělo (Léňo jestli jsi jen vytáčel nohy, tak to nechci vidět až pojedeš naplno!) Ztěžka sesedám
z kola, směje se na mě přesná 100včka za 3:15h., safra dnes to nějak bolelo...
Kolíkáč, 2011-04-06 09:23:50
Koloděje žijou, včerou si našlo cestu ke kostelu kolem 14 kousků, mezi nimi třeba i Michal Štěbeták na nové
raketě, Marhi na zimáku, Ala odřený z Pičína, říčaňáci Fanda, Tomáš a Jonatán, Kajman, Malej Xym, Martin
Matula na MTB, Turek Beeda a další Fanda nejdříve vymyslel trasu s Habrem na začátku, ale když se nám tak
hezky fičelo, tak se trasa mírně pozměnila a Habr zůstal jako závěrečný bonbónek. Vlkančice se vyhouply hezky
tempově, a když v údolí pod Habrem hlásil Kajman průměr kolem 34km/h. nebylo se čemu divit, vždyť se jelo
hodně po rovině a navíc na špici se docela makalo, a když někdo neměl moc sil, tak se moc vepředu nezdržoval
a mazal zase dozadu (typickým příkladem jsem byl já a Vokyn) . A pak přišel Habr, tam jsem si řekl, že netřeba
se zašívat a je potřeba už roztáhnout všechny chuťové pohárky před blížícím se PRSem. Martin Matula za to
vzal, za něj se zavěsila jeho družina Kajman s Jonatánem, KOVOák Ala a nezlomný Tomáš Jech. Já se zakousl
do Tomáše a gumuji se jak zlínská Barumka. Jedeme setrvalé tempo, bohužel v půlce kopce na jednom hupu se
na špic dostane Ala a nastoupí, na což již s Tomášem nemáme nárok reagovat a jsme odpojeni. Po chvíli stejně
Ala odpadá od nabušeného HISport tria a za chvíli si ho sjíždíme, bohužel trojice vepředu nesvěšuje nohy
a rozestup je stále stejný. První rychlý Habr v sezóně nezklamal, nádherný kopec, pěkně jsem se roztáhl .
Domrskáme to do svých příbytků rychlodráhou přes Strašín, jo dnes mě údy docela bolí a přitom ani ta 100večka
o fous nepadla. trasa a profil PS Jirko, těšíme se na Tebe moc, můžeme Ti případně vystavit i neschopenku do
práce, razítko beru
Kolíkáč, 2011-04-07 22:24:02
Dobří holubi se vracejí aneb čtvrteční větrný švih na Komorní Hrádek, Senohraby a přes Mnichovice domů.
V zastávce Malina s Kubajzem, hned mi srdíčko poskočilo radostí, gumovat se za oranžovým zadkem není lepší
potěchy na světě Cestou se připojil i Líba Janoušek, Klímíč zatím jen vše kontroloval z motorky, asi se taky
časem přijede ukázat. Chudák Marhi byl odpojen díky duu Kubajz-Malina, kteří si nebraly servítky. Struhařov se
jel konečně taky jednou přes 30km/h., což Fanda komentoval peprným komentářem, Ondřejov na velkou a pak
se již proletět do Chocerad a Komorňas hezky v háčku, tempově, za Líbou. Musím vyzdvihnout Fandu Vokyna,
letos je pro mě hvězdou Koloděj on, s minimem km (prej ještě nemá ani litr) se statečně pere s hltači kilometrů,
kteří se prohánějí okolo něj. Ale svou zkušeností a vyzrálostí vždy jede, tam kde má, tam, kde to nejméně bolí ...
je to velká škola ho pozorovat ... Přes Přestavlky již v protivětru padáme do Čerčan, Malina mi ukazuje rodiště
Kuřete (krásná orange bytovka) a za přejezdem, kde Johny před pár lety tahal kapesník tak mohutně až si ustlal
na asfaltu, dnes spravujeme přesmyk Jonatána. Malina naštěstí vozí vercajk a zkušený mechanik Fanouš to dává
do kupy. A už to šněrujeme na Pyšely, které zkrásněly, úplné Západní Německo . Před Mnichovicemi vymetu na
silnici hranu jámy, až cvaknu duši, ale zase zaúřaduje říčanský mechanik a Beedova skvělá pumpa a můžeme
pokračovat na Světice. Ten magnet bolí, vítr bere hodně sil, i 1-2 kapky spadnou z nebe ... jo jo dnes přišla,
kolodějská můza se na nás zase vyřádila Beeda dokonce říkal, že ten wattový průměr kolem 275 je docela
dobrý, ale já těm číslům moc nerozumím Po ránu jsme ještě s Icem trochu vytočily nožky, tak mě těch dnešních
166km docela zmrtvilo a potvrdilo, že do PRSu na to nevlezu!
PeBe, 2011-04-13 08:35:46
Kdo včera nepřijel, tak prohloupil, tedy všichni kromě Kajmana. Do Kolodějí jsem dorazil na čas, nikde nikdo,
akorát se kolem zastavky proháněl pán na kole Bottechia a ladil řazení. Ale neměl se k nějaké jízdě, tak jsem v
půl a pět minut vyrazil sám, že se podívám jestli třeba Kajman není někde u Strašína. Za Sibřinou potkávám
Fandu, ale jede dál do Kolodějí. V Křenicích už Vlastík, tak se domlouváme že pojedem na Strašín a počkáme
jestli někdo ještě nedojede. Po chvíli čekání a mrznutí v tom větru zkoušíme volat Fandovi, ale nic, tak se
svezem aspoň spolu kousek. Vyjeli jsme si na Tehov, dolu ke hřbitovu a doleva zahřát se v kopečku na
Klokočnou. Tam se s Kajmánkem pěkně potíme, proti větru to moc nejede. (pozn.pro Kajmana, šéfkuchař

u Koně se jmenuje Sapík). Potom už na Mukařov, Babice a rozloučit se a domu. To byl nejhorší úsek, pořád
proti větru. A že včera foukalo hodně. Ale bylo to fajn, pokecali jsme s Vlastíkem a těším(e) se zase za týden.
Kolíkáč, 2011-04-15 14:19:30
Od neděle s kopytama nahoru a povalovat se na kanapi, prostě vyzkoušet metodu "vyležet formu", ale čtvrteční
záblesky slunce mě přece jenom ženou ke kostelu. A hele Vokyn, Honza Janura, Authorák Pavel, i Ala se na
chvíli připojí. Slunce v dáli na západě, my pod šedivými mraky a v pekelném vichru to šněrujeme co nejblíže
domovům, ten provoz okolo Prahy a jámy jsou fakt adrenalinová záležitost a navíc když se hecujeme, kdo vydrží
Petříkov točit na velkou . Do Jílového už je to poklidnější a romantičtější, v Chotouni dokonce ještě sníh na
sjezdovce. Fanda trochu trpí, naopak Honza si to užívá a udržuje tempo. No bylo to trochu z povinnosti, ale mezi
fajn lidma to rychle uteklo. Díky, už se těším na domácí půdu na sobotním Sázaváku!
Léňa, 2011-04-19 21:41:58
Dvacet nás nakonec nebylo, ale to bylo dobře. Přijel se na nás podívat turecký šumavan Dreamer, duo z KPO
Ruda, Marhi, nevyškrtaný Malina, triatlet Jonáš a hlavní trasér říčanský Fanda. Až na Malinovi intervaly se jelo
krásně, poklidně, že i cyklista s baťohem stačil, trasa byla krásná (snad jí Kolík vykreslí), plná výhledů,
vyblitých zajíců se po silnici moc neválelo, byla by to prostě idylka, KDYBY se ukazovaly díry!!!!§§ Při cestě
domů, všem známá díra na říčanské magistrále před Mukařovem znamenala definitivní stop pro Malinu, který
prostě neměl náhradní duši na své vysoké ráfky, mě průjezd touto dírou stál dvě duše (třetí dlužím Kolíkovi a
ještě záplatu Dreamrovi), prostě první letošní defekt a plášť na odpis. Jo, dámy a pánové, díry se ukazují a
zejména když se jede v lajně pěkně nad 40km/h......
Malina, 2011-04-20 08:08:15
Za blbost a lenost se platí. Po Sázaváku jsem si nedal do brašničky tu správnou duši, a procvaklá duše na dvou
místech se starými záplatami zalepit svině nešla a nešla. Díky Jonasovi, že mě hodil domů. Má u mě mnohodík,
včerejší výplatu a několik špic do kopce. Jinak Koloděje super, celkem to i jelo, nohy bolí, letos prvně bez
návléků. Léňa s televizí na zádech, baviči Kolík s Fandou, Ruda z KPO, který valil na Mukařov, tak rychle, že
nestíhal ukazovat díry. A další borci - Jonas a Dreamer. Byla to pecka, díky pánové! Zvláštní dík Orlíkovi, že
nepřijel a nezdržoval, ty jeho plky na webu bohatě stačí.
Kolíkáč, 2011-04-20 09:44:42
Kolodějské "El klasico", tak by se dal charakterizovat úterní výlet do přenádherné jarní přírody. Urval jsem pro
sebe kousek času, a tak vyrážím o trochu dříve si srovnat dojmy a pojmy ze sobotního Sázaváku, který se mi
moc nevyvedl. To sluníčko dělá divy, rozkvetlé aleje, zelenající se louky, žluté pampelišky, prostě nejkrásnější
cyklistické období je tu, to si přeci nemá cenu otrávit jarní náladu nějakou výsledkovou listinou . A Klokočná
bolí, já se na samotku neumím vůbec zmáčknout, ale to je kopec, který za to stojí si dát trochu do těla. Vznáším
se na rádoby vrchařské vlně a vybavují se mi všechny ty jarní velké bitvy, ať už to je ŠOS, Mamut či Doksy …
V Říčanech vyzvedávám hlavního impresária Vokyna, jak kdyby nám bylo 12 let a mi na sebe hvízdli, že
jedeme na kolo … a u kostela už pěkně na trávě rozložené orange trio Malina, Léňa a Dreamer, no co více si přát
… Malina tomu dnes dává pořádnou šťávu, Vokyn hlásí, že si mohl to startovní číslo nechat na zádech, chvílemi
to docela bolí. Ale nechte v tom Jirku samotného, každý se snaží uviset toho rakeťáka, Léňovi to nedělá žádný
problém, jak ten je vytuněnej … Jonatána trochu bolí nohy, Dreamer s Rudou si jen nadšeně pobrukují, ono v
údolí na Talmberk, to prostě nejde jinak …Z Úžic nás navíc ještě začne tlačit vítr na Prahu, a když k tomu znovu
Jirka Malinovskij roztočí ty svoje vysoký ráfky… no co vám budu povídat, to se musí zažít. V Nučicích chytáme
s Fandou defekty nohou, ale kluci čekají na hlavní, díky, a tak letím splečně dál. Před Říčany bohužel zrada v
podobě děr a defektů u Léni a Maliny
Jestřáb, 2011-04-25 17:54:33
Včera jsem se po dlouhe době odvážil vyrazit s nedělním kolodějským balíčkem. Ideální cyklistické počasí se
svěžím větříček a slunečným počasím přivábilo přes 30 kousků na splašených obručích. Věhlasná jména
matadorů i juniorů z východní části Prahy jsem si zase osvěžil. Michal (trasér) a jeho parta v bíločervených
dresech Kbel převažovali a trdili muziku. Kromě mě se přidalo i několik dalších věhlasných borců, přijel i
Svobodin v zeleném jako držitel spurterského trička, a jeho parta z HISsportteamu. Včetně bývalé miss
oranžových šlapek Ráďou. Trasa Štiřín-Týnec-Benešov-Soběhrdy-Kozmice-Ostředek byla základem, ale už v
kopci na Soběhrdy se pole nadělilo na několik skupin. Poté, co jsem špatně odhadl budoucí vývoj závodu a
vystoupil si záměrně s tepy okolo 165 tf ze Soběhrdského kopce s tím, že se skupiny sjedou, tak jsem se šeredně
zmýlil. První rychlejší asi 15 členná grupa odjela, s ní i Ráďa s přídavným motorkem Martinem (měl jsem tam
hodil lano a byl bych tam) směr Vodslivy a dolů do Chocerad a na Ondřejov. Druhý balík s matadory ale nikde,
zůstale jsem chvili osamocen, později s 2ma spolubojovníky jsme to natáhli na Sázavu, již nebylo koho sjíždět či
na koho čekat, všichni v trapu, a tak jsme pokračovali ve 3 vytrvalostním tempem na Skalici, Sázavákem nahoru

až do Jevan. Odbočkou na Habr už jsme si jen vyachutnali nádherné cyklistické jaro, krásná silnička táhnoucí se
lesem byla oázou a dostatečnou záplatou za naší skorosamotku ze Soběhrd. V Kolodějích už se v konírně dávno
dojídal včerejší pařbový gulášek, ani pivko už nebylo, protože ho včera při akci vypili. Měl jsem žízeň jak jak
velbloud a tak jsem skočil na kolo a doma vyžahl asi 2litry vody na ex! Byla to oáza na duši, nohy bolí a
cyklistická duše je zase spokojená a plná zážitků. Díky chlapci, jeli jste parádně a skláním se k zemi s velkou
pokorou. A kdo pomlouvá nedělní kolodějswký balík, tak si nevidí na špičku nosu!
Bigmig, 2011-04-28 22:54:45
Nádhera to byla dnes, zase po roce. Dobře, kolo mi můžou vzít. Závody mi můžou vzít. Koloděje? Ty se můžou,
zatopit, zasypat, ale nikdo mi je nemůže vzít. . Čas 16:30 u kostela, řídím si hodinky podle odbíjení zvonu.
Podkolení šlacha se stále lepší a lepší, ani na fotbal nemusím, ani žádné nečekané povinnosti se nechystají .
Paradoxně jediná nečekaná proměnná je počasí. Už od oběda se hnaly bouřky kolem posázaví. Osobně jsem
vůbec nevěřil, že je možné dnes nezmoknout, natož jet po suchých silnicích . Nabalil jsem se tedy do deště,
nasadil návleky a vytáhl "Cesťáka" Authora (lepší zimák pro cesty do práce ). Vzít si do Kolodějí jiné kolo než
carbona je totiž holé šílenství , protože nestíhat se nechá i na nejlepším kole . Tahat jakékoli další závaží je
zbytečné , znemožnit se můžeš i bez něj . Tak nějak jsem si říkal, že stejně asi nikdo nepřijede, protože déšť
dokáže odradit ledaskdekoho . Tedy kromě Kolíkáče, ten mi říkal, že musí za každého počasí . Snad i v tom jsem
se podvědomě nechal ukecat a vyrazil ke kostelu. Tam už čekala obvyklá sestava. Namátkou Tomáš Jech, Franta
z Říčan, Pebe a samozžejmě Kolíkáč. Neprší, suchá silnice, jen trochu fouká, takže startovní výstřel. Když se
ještě připojil očekávaný Kajman a nečekaně i David Klíma, začal jsem tuhnout, protože se očekávala kaše .
Takže naše desítka se valila na Stupice - Křenice - Strašín - Babice - Mukařov. To byl také můj cíl, protože za
těchto okolností jsem jen stěží mohl pomýšlet na prodlouženou polku. Koukal jsem koukat, abych brzy neukázal
všem pápá. Naštěstí se jela celkem přijatelná kašička , která byla ovšem na mě i tak dost drsná. Tepová ručička
celkem logicky vystřelila do závratných výšin a jen občas se snesla někam k aerobnímu prahu. To jsem celkem
čekal, protože bez jediného závodu letos zatím spíše nabírám vytrvalost . Držím se zuby nehty a i když si
nemohu dovolit moc mluvit, občas s Frantou prohodíme i pár slov . Většinou se ale díky kyslíkovému deficitu
nezmůžu na slovíčko . Zvýšeným úsilím jsem přežil v balíčku Mukařov a dále valíme na Žernovku - Vyžlovku a
Kostelec nČl. Trošku se mi podařilo zvládnout počáteční lavinu a vydechnout si. Jedeme na Nučice - Výžerky Benátky. Tam už ve stoupání jsou moje minuty sečteny . Odpojuji se před Nechybou (moje obvyklé
disconnected place) . Vydržel jsem krásných až neočekávaných 75min a skoro 50km. Srovnávám tepy, zastavuji
začínající hlaďák tatrankou a sjíždím do Sázavy. Teď je důležité udržet morálku a dojet to rozumně domů.
Sázava - Stříbrná Skalice - Jevany - Mukařov - Strašín. Začíná se ochlazovat a protože už tak nevařím musím
natáhnout alespoń rukávy. 19:30 Běchovice, byla to zase jednou paráda, jsem velmi spokojen ...
Kolíkáč, 2011-04-29 16:10:34
Po ne úplně vydařených závodech, po týdenním odpočinku, který jsem vůbec neplánoval, mi na čtvrtek můj
osobní e-trenér MUDr. Chocholoušek naordinoval výplach dutiny lebeční, tzn. ráno pěkně zprovoznit zimáka a
trestat se 70km s panem Icemanem, dát si s ním kostky Senohraby-Ondřejov a příjemně pokecat a snažit se ho
trochu nalomit zase k závodění. No a k večeru už vzít letňáka a gumovat se za Kajmanem v Posázaví. Bigmig už
to pěkně popsal, Koloděje nám prostě nikdo nesmí vzít , vidět zase toho vousatýho barda na kole to byl zážitek. I
když letos bez intenzit, tak se statečně pral s ostrými hochy, zejména PeBe a Kajman, když se dostali na špici,
tak nikoho nešetřili. Bělokozly, cyklistický ráj to na pohled, tam jsme ještě letos nebyli, to byl dnešní cíl.
Začátek na rozjetí, takže až před Nechybou se nasazují pomyslná čísla na záda a jede se ve stylu nedáš dostaneš. Sjezd do Sázavy a očekáváné, někým proklínané, stoupání k bílým kozlům je tu. Jede si mi dobře a i
hlava se nějak přepnula a zkouší si vzpomenout na program: "kousni a nepusť". David Klíma na dostřel, Kajman
hákuje Martina Matulu a za touto dvojící, jak lovečtí psi já s PeBem. Dostatečná motivace tu zůstat s nimi, i
když nohy pálí a vzduch řídne . Martin nám odskakuje za Davidem, kopec je to nekonečný, Kajman si vystupuje
a s PeBem si ještě dávám do těla. A hele David taky zvolnil, dokonce nám umožnil zažít pocit jít na chvíli před
něj, ale jak uvidí horizont kopce, shodí vzadu o pár zoubků níže, zvedne se ze sedla a zmizí jak pára nad hrncem.
Ale to už si užíváme s PeBem jeho premiérové zdolání Bělokozel, a to ještě jel se zátěží, už dole chtěl čůrat
Nahoře se čeká a společně se pokračuje na Ostředek a sjezdem do Chocerad, tady nikoho nenechají na
pochybách, kdo vládne sjezdům, říčanští patrioti Vokyn a Tomáš Jech. A Ondřejov, už si moc nevěřím, ale chuť
stále je a tak to ještě zkusíme. Tomáš tu zná každý kamínek, Kajman se taky nechce zahanbit a Martin vše
sleduje s tradičním mírným odstupem na větru. Kostky na Ondřejově jsou nakonec pozlaceny pro Tomáše, je to
neskutečný, co ve svém věku dokáže předvést, přilbu dolů! U pumpy se zase sjedeme a přes rychlodráhu ze
Strašína nám ještě předvede Michal Štěbeták, že i přes 60km/h. se dá krásně ušlapat . Jo tak dnes to stálo za to,
to si zaslouží i první letošní tiskovku v Královicích.
Kolíkáč, 2011-05-06 16:26:59

Po ledových dnech ve čtvrtek konečně zase vykouklo slunce a nahnalo pár pacientů ke kostelu. Převahu měl
HISport v nových úborech, ale ani Šlapky nezůstaly pozadu, Léňa s Bigmigem dorazili, celkem okolo 10
kousků. Kvůli sobotní Kouřimské 50 se pelášilo do Brodu, bohužel silnice sama-jama a pěkné vlny na asfaltu, no
párkrát se pěkně klelo. Přes centrum Brodu jsme se vymotali směrem Kouřim, Bigmig spolehlivě visel a na své
staré hajtře si užíval vyšších tepů, Fanda zase básnil o nějakém večerním koncertě vážné hudby . V Kouřimi
jsme to prdli rovnou přes náměstí, kde se nám do celého těla vlévala historie v podobě šíleně rozeklaných
kočičích hlav, tam jestli bude v sobotu cíl, no to potěš. Najelo se na kutnohorskou a první vážnější brd do Olešky
se jel trochu ostřeji, aby se Svobodin prý trochu rozdýchal. A pak už lajna okolo pily na Vyžlovku a do
Mukařova, před Strašínem nás ještě začalo olizovat nějaké vozidlo, div že jsme neskončili v příkopu, a to jsme
jeli krásně vpravo .Nakonec necelá 100večka, sice slunce svítilo, ale dlouhé hadry a prsťáky se snesly, snad už
přivane jižní vítr trochu tepla .
Léňa, 2011-05-06 18:44:29
Čtvrteční Koloděje byly jak psal Kolíkáč zajímavé zcela novou trasou. Bohužel jsem se musel za Kouřimí
odpojit, prostě se plánují krátké distance což k blížícímu Mamutu je škoda, pak přijít o ten stres aby člověk
nezatměl to přeci nejde . Protáhnul jsem si to na Sázavu, cestou samé hrbky, šlo potrénovat vyjíždění vlnek na
velkou, do toho protivítr zase potrénovat sílu, závěrečných 40km časovka se stresem z obavy zatmění, ještě k
tomu nás Fanda zavedl do končin, které neznám a musím říct, že jsem jel dlouho na slepo a když jsem uviděl
ceduli: Sázava 20km, byl jsem štěstím bez sebe. Tma mě jen lízla, dalo to skoro 150km a díky záverečné obavě z
tmy, bohužel také závodní průměr Další protočení plánuji na neděli.
Kolíkáč, 2011-05-11 09:26:22
Mamut - první velké představení letošní 53x11 série před námi a já bojuji se zubařem a alergologem. Do háje,
takhle jsem si přípravu nepředstavoval, o víkendu raději na kolo nesedám, nechci se dostat do stavu minulého
září, kdy jsem měsíc bez kola laboroval se svými dutinami. Úterní Koloděje jsou tak testem, jestli se to vylepšilo
a jestli se cyklistická nálada zvedne o pár stupínků výš. U kostela je mi trochu smutno, vedoucí úlohu v počtu
účastníků přebírají pomalu, ale jistě, borci a borkyně z HISportu, z oranžistů jsme tam jen s Dreamerem. Ale
nálada se zlepšuje v tom málem 20-ti hlavém balíku, navíc když si dnes ordinuji klid před sobotní bouří a snažím
se jet maximálně úsporně, abych se moc nezadýchal a nezatěžoval dutiny lebeční . Z Mnichovic se vyhoupneme
na Struhařov, chvíli se počká na všechny a už se snášíme Habrem do jevanského údolí, no to je Vám krása,
hlaďoučký asfalt vše umocňuje. Něžné pohlaví jede rovnou do Skalice, mužská část si šoupne ještě Střímělice,
abychom pak zase společně drtili vlkančické údolí. Je to tady prostě Šumava, zelená příroda vůkol a slabounký
větřík si pohrává u některých jedinců s chloupky na nohou , dnes se totiž jede už hezky nalehko! Po kutnohorské
to dodrtíme do Kralovic, kde usedám k lahodnému moku s Tomášem a Alešem a hodnotíme dnešní kvalitní
vyšvihání. Safra, nechci to zakřiknout, ale vypadá to, že bych mohl v sobotu taky stát na výstavišti v Přerově.
Bigmig, 2011-05-12 20:45:52
Miluji Koloděje, Forma roste, závody nám ruší , je čtvrtek, tak je třeba zkontrolovat Koloděje. Celý týden se již
těším a dnešní nejisté počasí na tom nemůže nic změnit . Vyrážím ke kostelu za hustě zamračenou oblohou a
doufám v plnou čekárnu . Jedna z největších návštěv v historii je překvapivá. Zastávka autobusů praská ve
švech. Marhi, a tři prázdné lavičky . Marhi poutavě kňourá jak mu to letos nejezdí , ale to je stále stejná písnička,
takže nic nového . Je za minutu bimbam a přijíždí ještě Bééda. Mezitím začíná krápat. Jedeme tedy ve třech.
Krápání naštěstí ustává . Marhi za to bere, ve stoupání na nás táhne 32km/h, takže je mi jasné, že je úplně z
formy . Mezitím se k nám připojil další člen v bílém dresu Hitsportu a jedeme ve čtyřech. Za Křenicema to hned
zase přebírá Marhi a já už nestíhám zírat . O to víc zírám když pak v Březí odbočuje na Nedvězí a loučí se s
námi slovy - "Jedu nejkratší cestou domů". Takže zase jedem ve třech . Mezitím začíná zase krápat . Jedeme
klasiku přes Babice a při vjezdu do lesa před Mukařovem je už mokrá silnice a déšť zesiluje . Je rozhodnuto.
Otáčíme zpět na Říčany . Jsou to moje nejkratší Koloděje v životě . Zase to otáčím na Strašín a po stejné cestě
jedu zpět. Od Strašína ale neprší a brzy je i suchá silnice . Byla to nádherná trasa . Chtěl bych touto cestou
vyzvat Lidové vrstvy aby se častěji zúčastńovali Kolodějí, protože když vyjde počasí jako dnes, tak nejen že
dojedete v pohodě v balíku do cíle, ale i si můžete určovat tempo a užívat si jízdy v balíku . Takže jen do toho. Je
to na vás... P. S. Když píšu tyto řádky, tak mi svítí slunce do klávesnice a za mnou se suší svršky. No není to
nádhera .
Kolíkáč, 2011-05-18 09:27:57
Kolem 20-ti kousků přilákalo teplejší počasí ke kostelíku a na pořadu dne byly roviny. A tak jsem si
zavzpomínal na zimní objemy a užíval si toho rozdílu, když se letí v krátkym na jednicích. Trochu zlobil vítr
nazpět a když jsme se s Dreamerem odpojili, najednou mi vypli proud a já se ploužil domů. Jo, Mamut nebyl
zadarmo, pěkně mě pokosil

Kolíkáč, 2011-05-20 14:25:43
Po ranním švihu moc energie nebylo, ale nakonec jsem podlehl kolodějskému temnému vábení a u kostela se
mohl přivítat s další Šlapkou, která měla křest před sebou, a to Fáfi Jinak standartní sestava kolem 15 kusů,
skvělé počasí a nálada, o tempo se starající hlavně Beeda a Ala, já se zataženou ruční brzdou si užíval ocásku s
panem řídícím Fandou. Přijel taky Jean, vypadá to, že bude čtvrtky pravidelně jezdit, to by bylo skvělé, na
kopcích byl vždy mezi prvními a tvrdil muziku. Vše nakonec zakončeno tiskovkou v Královicích, to PITO ze
sedmého schodu a pokec s Fandou, Tomášem a Beedou, ten prostě dovršil krásný letní den. Neváhejte a přijeďte,
prožíváme teď nej cyklo období, jak známo, po Doksech je už jen Král a zase budeme ladit zástěrky v Polabí
Léňa, 2011-05-24 20:27:55
Dnešní megabalík letěl krásným oranžovým směrem. Kdybych nezaplnil paměť určitě by fotek bylo víc. Defektil
jsem opět na své "oblíbené" díře před Mukařovem, takže posledních 20km proti větru na samotku, moc to
vytočení nohou nebylo.....Pebe: děkuji za zapůjčení montpák, jinak bych ještě někde bloudil. p.s. - Vše nejlepší k
tvým narozeninám! Dnes díky Doksům bez kopců, průměr cca 34 byl snesitelný
Kolíkáč, 2011-05-25 09:40:27
Návrat starých časů, vybraná společnost, málem 30 kousků a k tomu pod delší době Vyhup a Romča Chládek.
Trasa vytyčena do těch nejhezčích zákoutí Posázáví, o tempo se především staral Ala, Jonáš, Beeda, PeBe nebo
Kajman, údolím na Talmberk už se jelo tradiční nedáš dostaneš a nahoře ještě Ala začal nastupovat, matadoři
Tomáš Jech a Honza Janura profesorsky vše kontrolovali, je to požitek je pozorovat. Vyhup si užíval plnými
doušky prý červená čísla, ale kdo mu má věřit, když se ani nezadýchal . To chudák Fanda si zase vybral smůlu v
podobě ztráty bidonu a kopce se mu letos nějak zajídají. Léňa klubovým foťákem vše pečlivě zaznamenával a
ještě stačil jezdit pěkné špice. Škoda problémů bratrského dua Bonzo-Hulis, určitě dorazte příště, Koloděje
navazují na své nejlepší roky
Vyhup, 2011-05-25 15:05:08
tedy i pár postřehů ode mne, cca 2 měsíce jezdícího telete: Jako bych snad Koloděje neznal, nebo co...., čuměl
jsem při příjezdu ke kostelu na to pestrobarevné shromáždění jak tele na nová vrata. Ani všichni věřící onen plac
u kostela nedají v takovém množství. Hned mě Léňa blejskne foto, asi jako jakousi raritu. Hned se basama s
fousama na mě zubí energetik Bigmig a už to nekompromisně pelášíme durch příměstskou nahuštěnou dopravu,
plnou neurotiků. I tepovka mi od toho okamžiku poněkud znervózněla a jediná klika, že čísla jsou na displeji, být
to ručičky, tak z nich mám spirály. Vůbec bylo štěstí, že jsem to celé 3hodinky společně s ostatními zvládl. Z
povedených Léňových fotek mne zaujala ta, kdy se vezu vedle Kolíkáče. Ty moje pápěrky dobře hyzdí dokonalý
obraz ředitelových lejtek, jakoby měl každým dnem doplňovat učebnice anatomie o fotoilustrace svalstvu
člověka. Však ne nadarmo jel ve dvojičce s Beedou. Moc pěkný prdy to byly, oddych se nekonal ani po
vystřidání, když řada přišla na neutahatalného Léňu s eskamotérem Álou, hrdinně jezdíc bez přilby. V hukotu
plášťů stihnu jen postřehnout ze zadních pozic nekonečný, všudypřítomný Kolíkáčův hřmotný chichot.Tak snad
zase někdy brzy v tom (Léňově) snesitelném tempíčku, no......
Quit, 2011-05-30 08:06:08
Chtěl bych napsat "jsem zpátky", ale tak to není, čeká mě ještě hodně práce. Každopádně jsem si dnes po roce
opět konečně zase ochutnal ty slastné pocity opravdové cyklistiky. Po sérii několika víkendů, kdy se mi
nepovedlo sladit čas a tělesný stav, jsem se letos poprvé ocitl v Kolodějích a s odzvoněním kostela jsem vyrazil
na seniorský kolodějský švih. Účast byla i přes probíhající UAC poměrně hojná, ikdyž pro mě známých tváří
tam moc nebylo, poznal jseml především mistra Vyhupa, jehož projev na kole je jako když vaří šéfkuchař..., a
pak taky Marhiho...Od startu se vyjelo pohodové tempo na rozdýchání, to mi moc pomohlo, ale jen co jsme
přejeli hlavní a začali jsme mířit k Ondřejovu, už to začalo nabírat na kvalitě. Před Ondřejovem už jsem ale
chrochtal blahem, když si balík svištěl 45 v hodině... Onřejov se přehoupl během chvíle, sjezd na Chocerady
utekl jak voda a přišla první zkouška ohněm - Vodslivy. Dlouhý kopec, který už hodně bolel, ale dojel jsem
někde ve 3 čtvrtinách a nahoře se naštěstí čekalo... Pak už přišel jen tuhý boj... Brdky a magnety na Divišov už
se nečekají, takže jsem musel několikrát docvakávat a často jsem si trochu připadal jako Roman vracející se k
balíku svých hlavních soupeřů. Každý návrat (byť byl samozřejmě možný jen díky tomu, že balík lehce zvolnil)
byl pro mě jako injekce adrenalinu, ale síly odcházely a bylo to čím dál těžší. Po divokém sjezdu do Šternberka
jsem následující kopec vyšlapal bez ztráty, ale magnet u Otryb už byl nad mé síly. Doufal jsem že balík odbočí
na Rataje a ve sjezdu se opět docvaknu, ale tak se nestalo, jelo se rovně na Uh. Janovice a tak už jsem se vrátit
nedokázal. Po slasti tedy následovalo trochu peklo, dal jsem si na samotku dalších cca 60 km přes Janovice do
Sázavy a Jevanským zpět do Říčan. Bolelo to velmi, až tak že jsem musel 2x odpočívat - podruhé jsem stavěl v
Říčanech, kde jsem lupnul česnečku a pivo... S jejich pomocí jsem zváldnul svých prvních letošních 5 hodin v
sedle a ujel 137km... Následovalo lehké kóma po příchodu domů, ale teď už cítím jen nohy a spokojenost, že
jsem aspoň na cestě zpátky....

Vyhup, 2011-05-31 11:54:39
tak tak, a proto že to je právě za humny, o to rychlejc dneska všicí pojedou, aby stihli domů dofunět za
sucha.Jinak Pavlík Qitů do balíku, jako byl příkladně nedělní, patří každým coulem. Může se tam motat deset či
více kbelských triček a podobně, ale nikdo nedokáže držet barvu praporu tak vysoko a zřetelně, jako Pavel tu
oranžovou. Škoda, že měl jen smolný los na výběr prvních letošních Koloděj. Klíma, Ploch a jiní udávali od
Divišova dost nekompromisní tempo, čímž nedělní seniorské výletování vzalo za své. Kdybys Pavle jel před
týdnem, trasa byla rovinatější, s nižším průměrem i menším objemem. Pech,no.... A pak ten vítr proti od
Uhl.Janovic a sám..... jen pomyslím a tuhnou mi stehna.
Kolíkáč, 2011-06-01 12:25:10
I přes hrozivě vypadající meteorologické předpovědní modely se u kostela sešlo ke 20-ti pacientům. Velitelem
trasy se stal Honza Janura a tak se jelo spíše do rovin na Český Brod, i když pár magnetů tam bylo. Pokecal jsem
si ve dvojičce nejříve s Marhim, s Arnym a pak s Michalem Štěbetákem, který do mě vtloukal recept na úspěšné
Doksy 2012 a stále dokazoval jaký tah má na rovinách, je to tempař k pohledání. Magnet z Brodu jsem zase měl
tu čest funět vedle sfingy Vyhupa, špici táhl vyhublý Líba Janoušek, a tak nebylo divu, že jsme odpojili Fandu,
který s Arnym zvolili kochací tempo rovnou na Habr. To my se řítili po kostkách "peklovákem" u Kostelce
směrem dolů, to byl děs ta silnice a pak ostrá pravá na Svatbín. V plánu jsme taky měli Habr, ale zlověstný mrak
usazený nad Posázavím rozdělil grupu na půlku, jedna část už to švihala domů, Ti co chtěli zmoknout za
Janďourem, který nás hnal málem až ke Kouřimi. Přes super povrch jsme se přenesli přes Vitice zase do Brodu,
kde už nám pár kapek nahlodávalo náladu. Kajman nás ještě vystresl svým defektem a tak se zpáteční cesta do
Úval proměnila ve slušnou kaši, v bočáku se jelo to pravé řemeslo, za námi černo jak v tunelu, jedině jasno nad
Prahou nám dávalo naději, že snad fakt nezmokneme. Bylo to horší, než kdyby za Vámi jelo auto s tlampačem,
ze kterého na Vás řve neurotický trenér, kolik máte jet wattů na kilogram . Asi tomu nebudete věřit, ale za sucha
dojíždíme do Královic, kde už nás čeká místní osvěžovna a pod slunečníkem se už vyhřívá Fanda s Arnym.
Tomáš Jech euforicky sděluje Fandovi, jaká se jela kaše, ten jen nevěřícně kroutí očima . Hezké zakončení, to
PITO chutnalo jako nikdy.
Dreamer, 2011-06-02 20:45:16
dnesni kolodeje nemely chybu, sice nas bylo pet a pul ale dorazil wattmist Beeda, gentleman na kole Vyhup
nebo uz skoro profikl Kajman Konecne se take jela poradna trasa po mistech, ktere si se Sumavou nezadaji,
celkem to hodilo 118km a 1400m nastoupano, odmenou vsem bylo krasne podvecerni slunce pri navratu.
Kolíkáč, 2011-06-08 11:27:08
Už jsou třešně!! Takovým zvoláním by šel popsat včerejší letní švih od kostela. Na T křižovatce mě hned zahřeje
u srdce nečekaný orange přízrak Léňa a v družném hovoru o sobotním výprasku v Mečeříži si to šineme ke
kostelu. Tam již ve stínu lip se schází dnešní osazenstvo, i když absentovali říčaňáci, bylo nás přes 10 kousků.
Trasérem je zvolen Svobodin a směřujeme na Brod, za Doubravčicemi však vymetu díru a zadní kolo se s
hrozivým pískotem poroučí k zemi . Kamarád Léňa tu zůstává a doplňuje mi poctivě potřebné PSI a vrátil se k
nám i Čudla, který ve skupině prý nikoho nezná, tak se raději sklouzne s náma. A je hned veseleji, v jalovém
tempu přeskáčem několik kopečků, Léňa nás fotí, Čudla tahá jak o život a ukazuje svoji neskutečnou sílu ve
svých hnátách, kdy stále jakoby přikován sedí v sedle. Cestou jsme potkali (se mi zda Radima Skalu) a pak
našeho Hulise, jak si to švihal na Ondřejov . Vyvrcholením se stává třešeň u rychlodráhy za Strašínem, kterou
dokonale očešeme díky tarzanovi Léňovi . Díky kluci za pomoc s defektem a příjemné kmitání nožiček, i když
někdy jsem docela nestíhal ten váš kalup.
Bigmig, 2011-06-10 10:25:59
Tak jsem opět dorazil po kratší pauze do Kolodějí. U kostela již tradiční inventář Kolíkáč, Roman a čekaně i
Iceman. Jen Vyhup chyběl . Trasa dnes vskutku historická. Jela se klasika na Strašín, ale poté se dále stoupalo k
Říčanům a po tankodromu do Mnichovic . To ještě nebylo zdaleka ono. Odbočujeme na Mirošovice a za dálnici
pak na Pyšely. Kde se vzal, tu se vzal ve stoupání bagr . Získali jsme tak pachuť grilované klobásy těsně před
vyhozením . Když balík dojel náklaďáček bylo vymalováno . I ty nejdrsnější lufťáci museli zpomalit a já si
celkem v pohodě mohl odškrtnout - 1. Kopec jsem uvisel . Cesta i nadále vedla šotolinou. Vrchol byl stoupák do
Hrusic, který jsem neznal, ale brzy pochopil proč . Zbytky asfaltu řezané s kamením byly jak stvořené pro MTB,
ale mě několikrát prosmýklo zadní kolo a na hubu nepadl jen se štěstím . Ve sjezdu z Hrusic někdo celkem
logicky píchnul . Divil jsem se, že nás to potkalo tak pozdě. Až později jsem zjistil, že to byl Kajman. Bylo mi
ho líto kamaráda, ale to má určitě za to, že mi na Doksech nepodal ruku . To neznamená, že když letos nejezdí za
Šlapky, že jsme pro něj vzduch, ne? Příští sezonu, až zase bude jezdit za nás, jako když tu ruku najde . Mezitím
Kajman opravil a my mohli pokračovat tankodromem dál. Já jsem hezky vytuhnul. Ve stoupání na Ondřejov
vyhlížím bagříček , ale ten mě zklamal . Zjevil se nakonec až v Ondřejově a to už mě chlapci dávali 30m a více.

Ještě jsem se zakousl a viděl je jak to točí na náměstí a na Chocerady. To byla pro mě labuti píseň . Budu mít
stejně dnes již natočíno přes 120km, tak to otáčím na Třemblat. Pěkný kolečko dnes, ani ten vítr proti na zpět mi
nevadil...
Hulis, 2011-06-12 11:45:25
Tak dneska Vinohradské šlapky doslova ovládli Koloděje... Dvě šlapky si našli cestu ke Kolodějskému kostelu a
byly přivítány dešti. Když jsme vyjížděli, bylo ceklem příjemný počasí na kolo, pod mrakem s přibližně 15ti
stupni... Doufali jsme že počasí vydrží, ale bodužel, chvilku po tom co jsme vyjeli začalo pršet a já si řikal, že
kdo nebude na UACu nebo na 53x11, tak bude doma kuli dešti. A taky že jo, chvilku po 9 jsme přijeli ke kostelu
zmoklí jak slepice a tam nikdo... chvilku jsme počkali jestli přecijenom nějaký blázen nepřijede. Nikdo se
neukázal tak jsme valili na Sibřinu, Babice a dál na Brod...
Bobek, 2011-06-16 21:36:36
Kde jste se všichni flákali...? Jsem se na vás těšil a nakonec jsem v kopcích pouze vzpomínal na stará dobrá léta
ve společnosti pana Prezidiálního, Ledového, Lehného atd... atd...Naštěstí v balíku jelo téměř více žen než mužů
tak se bylo aspoň na co koukat; jedna pěkně opálená Italka triatlonistka mi při návratu povídá: mám chuť na
něco sladkého, okamžitě jsem zbystřil! a odvětil: mám pouze ionťák, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tak mi
ocucala čudlík na bidonu Kajman jak to viděl, hned chtěl sičák taky cucat tak z toho sladkého polibku zbyl
pouze buznovskej Nu což, přeceho ho nenechám vyhydrat...Na dámskou vyjížďku 80km v posázaví s průměrem
34 to před dámami tedy smekám!Cucání zdar!
Kajman, 2011-06-16 22:02:31
Jen doplním Boba, že se nastoupalo 810 metrů a že v cca 15ti členném balíku nechyběla oranžová legenda
Vyhup, který jako jediný ještě neměl dost a jel si dát Habr. Pravidelným účastníkem se už jistě stává Jean, četná
skupina z Hisportu, Marhi, který nás opustil ještě před Strašínem, o pár metrů dál nabíráme Rozvoďáka, který se
ale zalekl černých mraků a brzy změnil kurz. Jelo se svižně na Tehov, Mnichovice, Ondřejov, Stříbrnou Skalici,
Vlkánčice, Oplany ..... dál už to znáte. Počasí vyšlo parádně!
Kolíkáč, 2011-06-22 10:30:23
Pořádně pokosit nohy, aby si uvědomily, že v sobotu je čeká pořádná žatva . To byl cíl úterních Koloděj, které se
po propršeném začátku dne nakonec jako zázrakem oblékly do letního počasí. Srdce plesá, když se to kroutí ve
dvojičce s Vyhupem, který diktuje počáteční tempo, a když se u Strašína zjeví i nezmar Fanda je hned atmosféra
veselejší. Ještě trochu popíchnout kluky z HISportu, proč jim ten Vitas zase na Pekle dal a pak se již sklouzneme
k Mnichovicím a ostrou doleva se vykroutíme na Myšlín. Lišák Fanda, to samozřejmě vynechal a pěkně si nás
nadjel, holt letos ty kopce mu nějak nevoní. Za to Divá Bára bojuje zase jako lev a pěkně si to užije až do konce
s námi. Honza Janura je jak protrženej, žádná HP prémie pro něj není ztracená, a tak plán o pokosení nohou
plníme dokonale . Střímělice si loupne Kajman pěkně stylově na hrubou a již se snášíme do Skalice, na náměstí
doleva na Konojedy, odskakuje Tomáš Jech, sjíždím si ho, abych si pak chrochtal za Michalem Štěbetákem a
jeho tempařským výjezdem. To ovšem nemůže zkousnout Honza, který se před horizontem přežene okolo nás
jak na motorce. A Konojedy se ještě trochu kousneme, ať ty nohy dostanou zabrat, pak se zvolní, docvaknou si
nás ze zadu a těšíme se na Habr. Ten je pěkně oslizlý, tady husté koruny stromů nepustily sluneční jas na
mokrou silnici, Svobodin špačkuje, ale Beeda a Dreamer na to nedbají a gumují se nahoru. Hned za nimi orange
duo Vyhup-Kolíkáč a s nimi Honza. Vyhup nenuceně točí a táhne si nás jak na provázku, před Struhařovem nám
ještě plicní sklípky protáhne Beeda, abychom byli co nejdříve za již odpočívajícím Dreamerem, který si epesním
kapesníčkem utírá pot z čela No pak se již dokulit do Královic, kde u orosených iontů, probíráme letošní první
letní den!
Vyhup, 2011-06-29 09:18:32
poslyš´ zelený mužíčku! ...ono to včera nebylo zrovna dvakrát medový pro řadu z nás a tím pádem byla
odfušovaná dávka tak akorát. Clapci si z Rampušáka ještě vezli únavu a já byl rád za další Kolodějský křížek.
Duševně bez náboje, nohy jsem s sebou evidentně nevezl, bo jsem jsem je musel zanechat v lese v neděli, při 2h
sběru borůvek, v těch děsných shrbených podřepech. Holt, i muži mají své dny, ty mimozenšťane od Alzy! Ale
Dreamer byl sakra zapšklý, neslaný nemastný. Chyběly mu tvé moudré rady a verbální (empatická) podpora...,
práce nemá nožičky a potom vztahy trpí.
Léňa, 2011-08-04 20:47:00
V dnešních Kolodějích jsem převzal štafetu po Dreamrovi a držel šlapkovský prapor v našem kvintetu. Musel
jsem čelit otázce, jestli Šlapky předávají Koloděje Hisportu....(věřím, že jsem odpověděl jasně, jak to je).
Mrakům se podařilo uniknout a celých 100km absolvovat v suchu, pěkně ve vláčku a ještě stihli jsme to dali za
necelé tři hodiny . Romča Chládků nám ukázal Štybarovu vložlu v Jevanech, kde když se zatočí kolem rybníka

do leva na nás čekal rozbitý asfalt, který končil v Louňovicích, ale toho kyslíku co tam bylo, krása. Poslední
kilometry jsem se stal domestikem odpadávajících korálků, takže proběhlo také vytočení nohou už jen ve třech,
zase jsem si to UŽIL!
Kolíkáč, 2011-08-10 09:22:36
Mám rád životní jistoty. A tou jednou jsou Koloděje. Po více jak měsíci se dobelhám ke kostelu a už v tom zase
lítám. Léňa, Iceman, Romča, Jaňurák, Martin Matula, Tomáš Jech, Michal Štěbeták a další borci, se nesmím
divit, je prostě úterý a Koloděje stále žijou svým pravidelným rytmem. Jsem velmi zvědav, co na to budou říkat
moje pokosené nohy z Krušnotona, ale naštěstí se jede vcelku klídek, já točím hodně malou, abych si neojel
velký převodník (víš Kapře a Bobku ). A jedou se tradiční místa, jako Konojedy, Oplany, Vlkančice, kde si pro
vrchařskou prémii dolítnou vyšvihaní junáci Iceman s Romčou. Pak sice trochu zrada a točíme to na Samechov,
tu hnusnou stojku po rozbitém asfaltu zrovna nemusím a ta 23 vzadu na tréninkových kolech je pro mě dnes
hodně málo, ale nakonec jsem tam a můžu se společně zakousnout do kopce Chocerady-Ondřejov. Bystrozraký
Léňa má problém s řetězem, a tak rád i na něj počkám, on mě pak za to dotáhne zpět do grupy, která nějak hodně
rychle odjela. Léňa pokračuje dále ve stíhání těch nejlepších, já už si hlídám jen Iceho, který pozlobí nástupem
na kostkách, abychom se pak tomu společně zasmáli u pumpy na náměstí. A pak již jen šupito presto nejkratší
cestou do Prahy, černé mraky nad hlavou nevěstí nic dobrého. Jemná sprška přijde až v Uhříněvsi, ale to jsme
schováni v tunýlku u železničního koridoru. Bylo to moc dobré, nakonec 100večka průměrem 29, díky za tuto
životní jistotu!
Bobek, 2011-08-11 22:27:14
To byl teda nášup... Vodslivy vyměkle na vyměklou, Bělokozly dolů tak rychle, že jsem v Sázavě nestih odbočit
s balíkem do prava a setrvačností na samotku vyjel Dojetřice, Chocerady až na Ondřejov; pak už jen dotočil přes
Skuhrov a Mukařovskou rychlodráhou až domů. Bylo z toho 130 rychlostí 30. Prostě nádherný den, v nádherné a
zábavné společnosti.K dnešním Vodslivům: by člověk neřek, jak si v takovém kopci může vytahat ruku... zas
mám na co vzpomínataž mi bude ouvej...
Iceman, 2011-08-17 08:15:54
Včera jsem byl v Kolodějích taky.1.Na mě dost rychlý,ale jelikož to bylo o jednom kopci / Černé Voděrady / a
pak se čekalo,zvládl jsem to i já .V háku to jakž takž šlo,pokud ovšem netahal Vokolkovic Klíma .2.Kajmana
jsem neviděl snad půl roku a musím říci,že jsem ho málem nepoznal.Neuvěřitelná muskulatura .Jezdí mu to ale
náramně ! Nicméně nemusí hned vrčet na slabší kusy když kurví tempo na špici,nedělají to schválně ! .3.Šlapky
ve třech / Myšák,Vyhup,Iceman /, Hisport také v trojici.Celkem cca 10 dvojiček nechyběli Janura,Jech,Chádek.
Léňa, 2011-08-18 23:04:29
Dnes osm kousků, trasér Iceman přichystal Klokočnou pak Habrem dolů a po trati Posázaví přes Kostelní
Střímělice do Ondřejova, tady mě to bolelo, dále do Třemblat a myškou přes Myšlín do Struhařova, pak klasika
rychlodráhou domů. Iceman jel výborně měl jsem co dělat abych to jeho kmitání ustál, přemlouval jsem jej do
Králové skupinky k Diablovi, ale nezlomil se . Před Doubravou výborná kalibrace výkonu, těším se jak budu
hákovat Mišutku
Iceman, 2011-08-19 08:52:44
Včerejší Koloděje se mi vryly do paměti a budu na ně dlouho vzpomínat.Krátce před čtvrtou sedám na svého
Spešlíka a pomalu s časovou rezervou si to šinu v luxusním počasí ke kostelíku.Neb jsem nečetl diskuzi byl jsem
příjemně překvapen že se po cestě přidal Léňa.U kostelíka jsme první a k mému překvapení se scházíme v
komorním počtu.No nic,říkám si,aspoň se pojede pohodička.Nikdo se moc nemá k rozjetí tak sbírám odvahu a
navrhuji začít Klokočnou,schváleno a vyrážíme .Hned vlezu na špic s Léňou abych všem naznačil jaké tempo
bych uvítal.Léňa se pochopitelně nudí ale nedává to vůbec znát.Nabíráme Tomáše Jecha a jsme pod
Klokočnou,ani to nebolelo.Tady se ovšem přestávají brát servítky,byť si dávám jak hovado sotva
visím,Léňa,který ze soucitu zůstává blízko mě mi však dává sílu a Klokočnou tak přežiju se ctí .Habr zvlášť
dolů to je silničářské potěšení.Asfalt to je uplná žehlička na duši.Bohužel je na začátku takovej ten blbej
magnet,tam jsem myslel že umřu a v Hradci pod Ondřejovem se tak i stalo .Připevnil jsem si pomyslné parte na
dres a tempem báby s nůší jsem šplhal nahoru.Počítám že u pumpy kluci museli čekat hóódně dlouho vůbec jsem
s tím nepočítal,navíc se pro mě vrátil i Léňa.Děkuji za posečkání a neb mi je to blbý podávám rezignaci na
zbytek dnešních Koloděj.Asi si mě chtějí vychutnat do konce a tak jedu dál s těma bláznama,všici jsou o 2 třídy
lepší než já,jak jim závidím,všici lehce švihaj , já musím každou chvíli ze sedla a lepím a lepím.Míříme pod
Myšlín , to bude dnes poslední kopec a můj hřebík do rakve.Naštěstí se jede již pohodověji a už tolik
nezdržuji.Sláva,Struhařov,nejvyšší bod trasy,domů to už je jen a jen z kopce.Tomáš Jech nás láme na pifko,ale s
Léňou odmítáme.Rekreačním tempem jsem dovežen Léňou na Jižák.Díky všem za včerejšek !

Kolíkáč, 2011-08-22 10:54:59
Po týdnu zase do sedla žiletky, ale kam? Železný dědek lákal, ale předběžná účast orange na našem webu
vypadala nulově, startovné 350,- taky není žádná láce, a navíc představa, jak mě odpojí po prvním kopci a
švihnu si časovku na 100km mě spíše nalamovala na nedělní Koloděje, kde se určitě zjeví stálice Mlhoš a Vyhup
a bude o zábavu postaráno. Ale aby to nebylo tak jednoduché, musím potrénovat taky ranní vstávání na Krále, a
tak nedělní tropické ráno již v 7:15 roztáčím pedály směr Col du Clocočná. V 9:15 pak stíhám sraz u kostela, kde
to hučí jak o posvícení, minimálně 30 kusů je tu, staří pardálové prostě nezklamali. Jede se výletní pohodička,
kecám s Mlhošem, cestou nabíráme i Vyhupa, safra, ta skupinová terapie prostě nemá chybu. Cíl je vytyčen přes
Benešov do Soběhrd na Železného dědka, kde chceme zafandit na prémii před Kozmicemi. Cestou do Kamenice,
když jedeme s Vyhupem zrovna špic, mě zajede pod jazyk tretry vosa a vysune svůj ostrý nástroj, aúúú, škubnu
sebou, hážu asi pěkné vlny, teď ještě tak shodit balík . Nepříjemná věc, to vám řeknu. Pak ještě nějaké problémy
s auty, které moc neodhadnou při předjíždění, jak dlouhý had se před nimi nakonec zjeví, ale nakonec šťastně
projíždíme vyzdobenými Soběhrdy a sklízíme i fandění v okolních vesnicích, vypadáme jak účastnící závodu .
Na prémii počkáme na čelo, a pak na odpojené kusy, kde poznáváme i Honzise, Alu z Kova, Rudu Kadlece z
KPO, no jede se asi pěkná podlaha. A to jsem ještě netušil, že za nimi musel jet Myšák s Kuřetem, škoda, mohli
jsme povzbudit. Ale to už to pálíme na Sázavu, pár jedinců už jede Vodslivy dolů, Klímič a Nosáč jedou na
Divišov, ostatní si užívají tepla balíku Romča a Jarda Hanzl udávají většinou tempo na špici, ze Sázavy hurá do
Skalice, kostky zkusím roztočit co to jde, na Ondřejov se odpojuje Tomáš Jechů ještě s jedním, jádro
kolodějských kumpánů pokračuje údolím na Habr. Údolí je vyspravené, žádné jámy na mamuty, a tak i v balíku
se dá pohodlně jet. A je tu Habr, roztáhnout plíce před Králem je mi třeba, a to mi umožní duo Vyhup+Janďour,
se kterými se gumuji nahoru. Rychlost pod 20km/h. neklesá, chvílemi i přestávám mít chuť na oběd, no pěkný,
díky kluci! A pak již rychlodráhou domů, většina do hospody, já s Divou Bárou a jejím Martinem rychle domů,
oběd už málem vystydl . Jo pěkných 167km průměrem 30km/h., v úterý bych zase nechtěl chybět, to pravidelné
roztahování plic je potřeba před přicházejícím veličenstvem
Kolíkáč, 2011-08-24 07:58:46
Tak včera velká paráda, i přes tropické počasí dorazila vypečená pětice orange ve složení Kapr, Myšák, Kolíkáč,
Iceman a Vyhup. Nechyběly další stálice, většina HISporťáků v čele s rádiem Svobodinem, který nás zásoboval
neustálým zpravodajstvím, nu suma sumárum na začátku možná i 10 dvojiček vyrazilo vstříc stínu a chladu,
které poskytuje bájné Posázaví. A jelo se jako k ohni, ono v tom vedru je lepší jet rychleji, člověk je lépe chlazen
. Iceman si sice u Sázavy stěžoval, že se mu vaří hlava, ve které ale už určitě střádal myšlenky na nové dílko s
Michalem Vieweghem "Román pro Icemana", jezdí mu to pěkně! Před Vlkančicemi jsme trochu poškádlili
HISportí rádio Jerevan a jeli ještě na Nechybu, kde předváděl svoje sjezdařské kousky Tomáš Jech s naším
Kaprem. Vůbec, svézt se vedle Kapra to byla čest, sálá z něj taková neuvěřitelná energie, že se člověk snadno
zapomene a pálí cukříky o sto šest . Skalické kostky jsme zase o pár milimetrů zadupaly do země a opraveným
Jevanským údolím se hnali na Habr. Tam jsem plánoval svoje poslední zmazání před Králem, ale nevydrželo mi
to dlouho, hvězdné trio Kapr, Vyhup a Svobodin mi po chvíli zmizeli z dohledu, a když se pak přese mě přehnal
na hrubo jedoucí Martin Matula zalehlý v nástavcích a točící velkou placku, rád jsem svěsil nohy a nechal se sjet
"kolodějskými mladíky", ono i za Romčou a Tomášem ten vršek Habru docela bolel . Jsme opoceni jak vrata od
chlíva, lejeme do sebe zásoby z bidonů a začínáme se těšit do Královické osvěžovny. Ze Strašína se ještě
proletíme za Michalem Štěbetákem, který ty roviny prostě umí, za Křenicí se loučíme a já už na malou vytáčím
nohy, abych akorát dosedl k nealko pivku ze sedmého schodu. Krásné to úterý!
Vyhup, 2011-08-24 10:06:13
no, ani jsem včera nepřišel za celý trenink na to, kdo byl hlavním trasérem. Patrně nikdo a všichni. Možná Petr
Svoboda, hlavní verbální akvizice. Jeho jsem měl v uších když byl na špici, vzadu a slyšel ho i když si trasu
krátil jinou silnicí od nás, přes lesy....
Jinak okruh včera takový jednoduchý, nijak hřebenový profil. Smažící slunce bylo opravdu nevkusný, spolknout
syrový polotovar, tak se ve mně dovařil. Dobře, že přišlo na řadu stromovím zakryté Jevanské údolí, po opravách
konečně bezpečně jetelné. Na Habru jsem i já pomyslel na chladivou studánku, Kolíkáč ví, jak rád u ní zastavuji.
No jo, jenže zase ty hlasité popichy od P.Svobody na našeho zlatého Kapříka, že jezdí s bačkorama a kdy
přestoupí... Tak jsem se aspoň zúčastnil letos nejrychlejšího habrovského výjezdu. Jen ten závěr, kdy Karlík
naložil na převodech, rychlost se dostala ke 30km/h bolel a už už jsem chytal ďuru. Za horizontem přišlo naštěstí
zvolnění kdy nás z poklidu vystrašil jako blesk uhánějící Martin Matula. Tak se chlapíci šetřete a přeji zdárně
dojetého Krále i akorát počasí.
Kolíkáč, 2011-08-31 08:31:13
Iceman, Vyhup a Kolíkáč, to byli orange vyslanci na úterní Koloděje. Početná sestava HISportu a další stálice
včetně Líby Janouška se sešla u kostela a jela se pohoda, klídek, tabáček, probíral se hlavně Král, kterého většina
cítila v nohách. Trasa se nakonec vykrystalizovala též tradiční a to na Ondřejov a Vodslivy, kde svoje vrchařské

schopnosti předvedl Ice, který je již zase zpět ve své bývalé formici. Pak jsme sletěli do Sázavy a přes Skalici a
údolí se připravovali na Habr. A tady znovu tančící Ice, jako vedoucí tlupy, si vezl svoje husičky pěkně za sebou
na provázku. Nikdo moc nezlobil, takže se nahoře ani nemuselo moc čekat a volně se pokračovalo na
rychlodráhu. Beeda ladil svoji přehazku, kterou má přidělanou na tkaničce, zalepoval izolačkou tretry, holt u něj
ten materiál hoří pod rukama . Před Kralovicemi jsem ještě vyzvěděl od Líby co se dělo na čele Krále, představte
si, že déšť je zastihl až před Klatovy, že ani nemusel umývat kolo. No je v tom nějaká spravedlnost? Holt příště
jedeme s čelem! Tak ve čtvrtek kucí máme repete, už se těším...
Kajman, 2011-09-07 08:34:28
Včerejší Kolodějská jízda patřila k těm nejlepším jaké jsem kdy zažil. Bezva společnost, příjemné tempo a trasa
tak trochu "proti proudu". A ještě něco, Iceman neskutečně přikládal pod kotel!!! Stejně jako pro Dreamera, tak i
pro mne byla tato kolodějská jízda letošní dernierou. Děkuji všem!
Iceman, 2011-09-07 08:55:06
Včerejší Koloděje byly komornější než jsem vzhledem k počasí čekal.Ale nebylo to vůbec naškodu.Komorní
Hrádek jsem nejel snad půl roku a Senohraby dolů v rámci Koloděj jakbysmet.Tempo snesitelné i pro mě,zdá
se,že už se s blížícím se podzimem tolik netlačí na pilu a tak si to plně vychutnávám .Samozřejmě v kopcích si
dávám jak hovado,ale stejně to nestačí ale ostatní nemají problém počkat,tak to teď prosím od mě berte jako
pozvání i pro ostatní,teď je ta pravá doba Koloděje zkusit.Pánové díky za včerejšek. Kajman :
přikládám,přikládám,ale jakmile přiložíš Ty,ten můj rychle vyhasíná
Kolíkáč, 2011-09-21 08:21:36
Těžko přetěžko se člověk přemlouvá k nějaké fyzické aktivitě, počasí všelijaké, podzimní chmury na obzoru, ale
motivace na sobotní Mistrovství v Posázaví přece jenom je, a tak si to šněruji ke kostelu. A hele, ono nakonec 8
týpků dorazilo, razíme směr Jevanské údolí, ale nakonec díky černým mrakům to otáčíme na Brod. Vůdcem se
stává Líba Janoušek, pěkně to odsýpá, kecáme o uplynulé sezóně a plánujeme příští . I na čůrání se zastavilo, pár
kapek z nebe, pár zabahněných úseků nás sice potkalo, ale jinak počasí, které mám rád, žádný hice, krásně se
dýchá a nohy jedou . Jen kdyby nahoře trochu déle svítili, takhle musíme spěchat, abychom již před 19h. doma
roztáčely elektroměry... hezkých 90 za 3 hoďky..
Kolíkáč, 2011-09-22 20:59:18
Tak jen plním zpravodajskou povinnost, dnešní Koloděje již v komornějším hávu, dorazil Martin Čurda (Sokol
Kbely), Martin+Jonáš (HISport), Tomáš Jech a Michal Cuc. Ve vzduchu už visela atmosféra sobotního matche,
díky rychle přicházející tmě se dali jen pěkně tempově Střímelice a valilo se domů. Návleky se už snesly, ale
krásně se dýchalo, suché silnice, bezvětří, buď pochváleno babí léto
Kolíkáč, 2011-09-30 09:48:11
Včera jedna z posledních možností využít krásného počasí a sklouznout se v týdnu od kostela v grupě. Na
samotku se už vůbec nedokopu, tak jen doufám, že někdo dorazí. A hele nakonec 6 kusů se sešlo. Motivace
trochu chybí, konec sezóny se neodvratně blíží, ale zase když ty nohy tak hezky jedou, drtit magnety na velkou
vedle Libora Janouška, aby člověk měl ještě na horizontu síly na zrychlení, jóó co bych za to na začátku sezóny
dal . A hned se vybavují fragmenty těch velkých letošních bitev, mísí se ty všechny Tesáky, Hadovny, Závory,
Kasárny, Zlatý Potoky, Dlouhý Louky, Zhůří do jednoho výborně chutnajícího cyklistického guláše. Safra, zase
to stálo za to, a kolikrát jsme se gumovali v Kolodějích, abychom ty hity sezóny ustály aspoň trochu se ctí? A k
tomu teď to babí léto, které nenechá v klidu, Tomáš Jech se rozplývá nad tou krásou vůkol nás, a má recht,
takhle to nedokáže vykreslit ani sebelepší televize ve 3D. A pak ještě stihnout "jedno" v Královicích v záři
zapadajícího slunce, to už bych ani nevěřil, že ještě letos dáme. A vždyť to ještě nekončí! Aspoň ještě dvě neděle
závodního opojení nás čekají, Brdy a vyvrcholení sezóny na našem POSu. Těším se!
Kolíkáč, 2011-10-05 21:40:51
Dopadlo to dobře, nakonec nadějní junioři Romča Chládek a Honza Janura, Michal Štěbeták, HISporťák a jeden
oranžovej blázen se loučili s úterními kolodějskými duševními výplachy Jela se docela kudla na Český Brod a
pak zpět přes Kostelec, ze Strašína se nechalo vzpomenout na nejlepší časy stále přes "pade" a před Křenicí naši
nevyzávodění junioři to roztáhli až plíce bolely. Počasí skvělé, a při loučení jsme i zatlačili slzu v oku při
představě na tu kupu zimních cyklo hader, jak ji na sebe co nevidět navlékáme. No nic, ono to uběhne, nebojte,
vždyť v úterý 27.03.2012 v 16,30h. zase budeme otevírat jarní Posázaví

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

je poseto pestrobarevnymi postavickami, z orange Malina, Camrda, Čespa, Alf a dalsich asi 20 kusu. To bude
jizda. Na Strasin v poklidu, nabereme Fandu a valíme na Vyzlovku. Tam se jiz jede hezky zhurta, pocasi tomu
preje, konecne vedro! Pred Vyzlovkou spic s Cespou, ktery jede paradne, jeste netusi, co nas dnes ceka. To Ice
asi jo a pred udolim to toci na Habr, skupina frci hodne pres 40km/h., az z toho Camrda ztraci bidon a s
Technikem se pro nej vraci. Zpomalujeme a cekame, ale kdyz nas do Skalice nedolitnou, znovu kalup kolem
Sazavy. Spice s Malinou jsou za trest, ale preci nesvesim nohy, kdyz jsem v zime objizdel celou republiku . Za
Sazavou do udoli k Talmberku nas nepusti zakaz vjezdu, zaplavy nebyly jen kolem Vltavy a Labe . Takze
Nechyba, letet v haku za Mistrem CR, to je slast. Janovice 10km, ale Rataje nesmime vynechat, takze to tocime
doprava pekne dolu do Talmberka pres Uzice. A Technik s Camrdou si nas sjeli, no to teda klobouk dolu!
Rataje, kostky dolu, ale v pulce vracecka na Jezovice. Krasne stoupani, jsme v cyklistickem raji, navic kdyz si
docvakneme Tomase Dudka, ktera si nas pekne povodi nahoru. Na ceduli Podveky si to rozda na hrubo s
Malinou, tak na toto jsem jiz nemel . Trochu se srovnat a po skvelem asfaltu to valime na Janovice. Navaly
endorfinu jsou citit, je 19h. a Janovice jsou nase, spici nekompromisne okupuje HonzaB a mlady Smidak,
Technik odmita nastolene tempo ve dvojici s Romcou, Malina me zase necha pekne vycukat, ale jo kvuli tomu to
vsechno stoji za to! Pred Vyzerky kriticke misto, tam kde Technikovi ohobloval rukavic autobus, dnes jsem na
rade malem ja, vyhybam se dire a jsem trochu v protismeru, kdyz tu zezadu se riti auto. No bylo to o fous , jeste
ted citim zavan jeho zrcatka . Ale stale to nekonci, stale seslaply plynovy pedal az k podlaze, Kostelec, kolem
pily a po hlavni na Ricany. Tady Malina s Alou odlitnou, aby jsme je sjeli a kockovali se az do Uhrinevsi! Ne,
dnes to nebyly poklidne ctvrtecni Kolodeje, 130 prumerem 34, dnes to byla velka kalba! Prosolene dresy,
chrastici bidony, nastupy, sjizdeni, vivat summer cycling!
Malina, 2013-06-14 09:15:38
Jak zpívají Foo Fighters, Best of you! Včera jedny z nejlepších Kolodějí za poslední roky. Počasí, velká skupina,
maratónská trasa, tvrdá poslední třetina a pekelný závěr Vyžlovka-Uhříněves. V Uhříněvsi si vystupuju pro colu
ze Žabky, protože jsem se na hlavní z Říčan mimořádně vydlabal a bidony schnou již od Kostelce. Po nasednutí
přichází těžké delirium a skoro nevyjíždím domů na Col de Želva. Doma litr sprite na ex, čekání na autobus ve
sprchovém koutě a snad po 10letech sežeru celé Bohemia chips. Díky všem za včerejší party.
Camrda, 2013-06-14 10:01:11
Už od rána jsem se těch včerejších Kolodějí nemohl dočkat. Krásný počasí, pouze lehounkej vánek, no co víc si
přát. Vyjíždím na čas a cestu mi trochu znepříjemní ucházející přední kolo. Zastavím, kolo zkontroluju, ale tmel
v plášťovce díru sám zalepí, no super, u kostela jenom dofouknu a jsem ready. Vyjíždíme na Strašín a Mukařov
ve dvojičce s Honzou B za Technikem a Malinou. Za Strašínem už si v kopci začínám uvědomovat zač ten
Malina ten mistrovský dres asi má. Jedeme dál a za Jevany po projetí větší díry ztrácím bidon, no do ... Co teď?
Když zůstanu v balíku, stejně to celý neobjedu, protože to byl ten ještě plný bidon, když se budu vracet, balík už
stejně nesjedu. Technik se nabízí, že se pro bidon vrátí se mnou, mám radost, ale mrzí mě, že kvůli mě propásne
takovej krásnej švih . Bidon nikde a Technik už volá, že na to kašlem a jedem! Naštěstí ho najde v trávě, mě
spadne kámen ze srdce a už to začíná... Sám bych se na to vykašlal, ale vědouc, že by o svezení v balíku měl
přijít i Technik chytám oblouky dole a valíme. První kilometry se snažím střídat, ale za Stříbrnou Skalicí mi už
těžce dochází, Technik volá nevzdávej to a jede takový řemeslo, že se mi z toho rosí čelo. Najednou Sázava a
balík pořád nikde, kopec už jedu na půl plynu, protože ještě rozdejchávám ten vis za Technikem. Cedule
Nechyba a my už přemýšlíme kudy to vezmeme domů, najednou ale na horizontu vidíme Fandu a mizející balík,
no to snad není možný, jdeme do toho! Mám vyšito, takže hádejte kdo táhne... Při docvaknutí balíku euforie jak
prase, prásknul jsem si to a teď jen marně doufám, že mi po cestě nikde nedojde. Nakonec jedu pořád zašitej v
balíku, dočkám se i Mukařova a kousek za Říčanama si dobrovolně nechávám všechny ujet a hledám co bych
kde vypil... Doma nádhera, nepřítomnej výraz, vypiju 2x 1,5l magnesie bez čůrání, jíst můžu až po 21h. Kolíkáč
by jistě namítnul, že právě toto je také koření cyklistiky, ale včera jsem vypadal, jako kdybych to fakt přehnal s
majoránkou, nebo marijánkou? Už nevím. Techniku díky, máš to u mě...
Iceman, 2013-06-14 10:06:45
Předem poděkování Kolíkáčovi a Technikovi při opravě defektu ! Na druhou stranu jsem tak přišel o možnost
elegantně vycouvat. Zkrátka, neoholený nohy jsme měl jen já. Každej druhej 10tkm, každej prvej víc a k tomu 23 soustředění na Mallorce. Sem prostě nepatřím, tohle jsem si omílal v hlavě pořád dokola a pocit těžkých
nohou, nepopsatelné dřiny mě v tom utvrzoval. Už na Strašín to bylo aspoň o 100W více než můžu a když se mi
nepodařilo zklidnit tepy ani na hlavní, nebylo co řešit. Přece se zase nenechám odvlíct někam do pryč, úterý
stačilo. Předem varuju Orlíka, jesli napíšeš zas nějakou pičovinu alá proč nejezdíš do Koloděj, tak tě fakt pošlu
někam.....jsem bez nálady a vůbec.

Kolíkáč, 2013-07-05 10:31:42
Vypecena skupina, u kostela jen Honza Janura na biku a jeden HISportak, cestou nabrat ricanske duo Tomas
Jech + Fanda a namotat trochu z povinnosti nejake kilometry. Spice proti vetru bolely, Petrikov Fanda stylove na
velkou, po paradnich asfaltech to strihnout do Kunratic, kde vyzvedne Fanda svarenou vidlici, pripne si ji do
ramu a valime na zaslouzene osvezeni. Legendarni Vendys a jeho 3 nefiltrovane Klastery a misa bramburku to
bylo bozi zakonceni ctvrtecni bohosluzby, trenere promin, ze jsem zhresil. Domu jsem to radeji strihnul přes les
Milicak
Kolíkáč, 2013-07-10 13:53:25
Po pondelnim horskem masakru, stale ale s cyklistickym apetitem, se vrham do Kolodej s cilem posetrit co
nejvice sil na stredecni Jicin. Zasivam se co to jde, ale trasa se vede za novymi asfalty u Mirosovic, pres Pysely
do Cercan, kde se to toci na Prestavlky. Sotva motam nohama, svaly boli, pomalu se loucim s Jicinem, takhle
bych na BT asi jen podaval bidony. Ono jet na ocase kolodejskeho baliku neni az takova hitparada, navic kdyz se
jedou zase kopce. Ondrejov mi odsava dalsi sily, pumpa na namesti pry neni pitna, takze pekne na sucho to
domydlit domu. No a stredecni rano je bolave a s litosti v srdci se omlouvám Kaprovi, ze dnes jen nohy nahoru a
zabalit do chladivých emulzi Ale jinak včera bezva hladky povrchy, bylo to ve stylu "Fanda a jeho banda!"
Kolíkáč, 2013-07-24 08:26:30
V tropicky raj se vcera promenily kolodejske blahodarne koupele ve vlastnim potu Ze Slapek Dreamer,
Technik, Kolikac a u kostela sebranka nenasytnych strelcu. Pres Mnichovice, Myslin na trasu sobotniho matche
od Mr.Kolbáby. Proverit vsechny zaludnosti, a zjistit, ze na velkou to moc nebude, bude nutno pekne tocit ala
Froome. Na Hradec Beeda chytne Snilka za sedlo, az se mu zabori kolo do rozmekleho asfaltu, Technik furt
spackuje, jak je v haji a pozaduje injekce adrenalinu, ale furt spolehlive visi lamajic svoji pilu. Svobodin jiz ve
fazone laskuje do kopce, jen Dreameruv zaverecny nenapadny nastup nikdo nepochyta. U pumpy na Ondrejove
si sprchujeme helmy a okolo nas zatim profrci snad cely tym Lawi Pak uz v klidku do Kralovic, kde lemtame
penivy mok opojeni tou slunecni nadherou. I kdyz jen 88km, me to teda stacilo, diky!
Kolíkáč, 2013-07-26 12:35:52
Terapie jako vysita, sice jen v 5 kusech, ale Chocerady, Samechov, Vlkančice, Oplany, Konojedy a hlavne
kralovicka osvezovna se stala mistem bajecne letni romance Fanda s novymi super brylemi oblboval holky, co
nam fandili v Konojedech, videli jsme Technika, jak si to mastil na pozdni vysvihani, a eterem se nesly zpravy
ze Posazavi jede i Nosac a Klimic, takze preventivne jiz sypu magnesium ...
Chose, 2013-08-06 21:26:10
v poledne jedu kolmo do prahy a tak jsem se tam nachomejtnul, v domněni že se zklouznul někam k sázavě a
nenecham si tak ujít kapra v kolodejich. Kolíkac mluví něco o Janovicích, tak si říkám super stihnu koupání v
pul7. pak ale Klokočná kde háknu fandu ale zahybání zpet na mnichovice už neakceptuji a pres habr skalici
sazavu a nechybské serpentiny po 140 km kotvím v mém rodném domě. po PPP jsem to s tím vyjetím trosku
preťáp. Ale co, zlatak se blíží, je třeba trošku potrenovat.
Camrda, 2013-08-11 21:07:30
Na to, že byla neděle, to dnes celkem žilo. Na začátku překvápko od Maliny (ještě jednou dík, takovýhle věci
fakt zahřejou a doufám, že to za rok zopaknem). Bohužel Malina přes defekt od Kostela nevyráží (celou cestu
mě to mrzelo, kvůli převaze Sokolíků ze Kbel, borců z Vokolku apod... Malino - Ty bys jim řádně přistřihnul
pírka...). U kostela mně Mlhoš představuje Vyhupa, který mi parádně předvádí jak se má jezdit stoupání ze
Šternberka do Čeřenic. Ale abych nepředbíhal. Jely se Janovice (tam ještě v poklidu), ale za Janovicema se
začíná přikládat a ze Šternberka už v kopci na plný plyn. Kus před vrcholem mně dává Vyhup, ale zároveň
docvakává zpět do čela. Bělokozly, Xaverov a hurá přes Vodslivy k Ondřejovské pumpě. Dnes se u pumpy
nestavělo a to mi nejspíš zatlouklo poslední hřebíček k tomu, aby mě čelo ve Svojeticích na rovině odpáralo . No
paráda, doma nějakých 135 km a kdyby to na začátku kvůli jednomu volovi s autem nepadlo (doufám, že se
nikomu nic vážnějšího nepřihodilo), tak by to nemělo chybu.
Kolíkáč, 2013-08-14 13:42:34
Po Krusnotonu prekvapive bez unavy, nohy nebolely, to asi ty 4 ampule zazraku, co jsem do sebe narval v
sobotu a taky pocit, ze jsem se tam asi pekne flakal, kdyz me nic neboli. V nedeli bez pohybu, v pondeli tez, ale
uterni kostel je takove lakadlo, ze nemuzu odolat. Se zatazenou brzdou jedu s Technikem, na srazu uz i mozna
nova Slapka Roman a stihajici Camrda. No a samozrejme osvedcena skupina . Nohy z nebes, nechapu to, jede se
mi vyborne, preventivne ale tocim furt malou az na Strasin. Palime to na Popovice, mirne magnety trochu
ztracim, nechce se mi slapat na plyn, Steba to komentuje slovy, co budu delat na Dedkovi, s Libou probirame
Krusnotona. Camrda jede jako krava, furt u cela a to se nejede zadna selanka, zejmena ty kostky a brdek na

Ondrejov ze Senohrab. Tam za to zaplatil Fanda, ktery to namiril jiz primo do osvezovny v Mukarove. Kdezto
mi si dame jeste Strimelice, spadneme do Hradce a stezkou mezi poli znovu do kopce a v protivetru do Voderad
a pres Zvanovice domu. Ja jeste dam zastavku v Mukarove s Fandou a jeho bandou, griotka od Romci, ktery
slavi svatek, byla nad vsechny iontaky A pak uz jen vytocit nohy s legendou CKKV, vzdyt to znate, pod 40
jsme nesli...
Kolíkáč, 2013-08-16 09:30:31
Hura na trasu nedelniho Zelezneho Dedka, sesla se zase pekna particka, tak cesta prijemne ubehla, Klimic nam
ukazal nadhernou Libovu zkratku pres statek Levin a jiz jsme na okruhu. Maly placky muzete nechat doma,
vsechno se pojede na velkou , trat je s peknym asfaltem, mnoha zatackami a romantickymi vyhledy . Nazpet
pres Cercany a Pysely a tam to konecne na me prislo. Unava z Krusnotona, nohy marny, hlave se nechtelo. Uz
uz si vystupuji, kdyz tu Klimic vleze na spic a zacne spechat domu. To byl zase ulet, nedalo se vystoupit, navic
paradni novy asfalt pres Lomnice, Kunice, no nebudu to natahovat, az cedule Ricany nas zastavila. Technik rval
blahem a muselo se to zakoncit jednim zaslouzenym 0,2% mokem. Uaaa to zase byla parada! trasa a profil
Beeda, 2013-08-16 12:15:50
Ve stredu jsem tvrdil muziku Dreamrovi, vcera praskly struny, tak si nezahral posledni 10km etudu, ale ono
vinohradske publikum tam taky uz jen sedelo nez hralo s Davem Kazdopadne to bylo o oktavu na vyse. Spinava
prace na nedelni quatro runde vola .
Kolíkáč, 2013-08-28 09:05:34
Vcera ke kostelu již prisel tak trochu podzim, sice asi 8 kousku, ale vetsina hlasila, ze to otaci na Strasine, me se
taky nejelo buhvijak, ve dvojicce s nabusenym Camrdou to bylo za trest, furt jsem mel kratky kolo . Pres Babice
na Mukarov a ve Svojeticich avizovane deleni skupiny, doprava na Prahu a rovne vzhuru za kolodějskou můzou
. A kdyz si vzal na starost trasu a tempo Liba, tak můza prisla velmi rychle. Camrda jel paradne, to dedkovské
podium mu dodalo kridel! Na Voderadech poslintana silnice od deste, na Strimelice zase od nas Z Ondrejova
supem do Senohrab a necekana odbocka na Hrusice, pripominajici sobotni Simanov. A to jeste nebylo vsechno,
v Mnichovicich nekam mezi domy a stojka jako krava! No to jsme se nasmali Desti jsme se uspesne vyhnuli,
bohuzel jen v Praze mokre a nahazujici silnice trasa a profil
Camrda, 2013-08-28 09:18:38
Bylo to parádní, když mě Líba viděl s nasazenými časovkářskými nástavci, vytyčil trasu, která mi vyloženě sedla
, takže kostky, stojky jako blázen jen ne moc po rovině... Ale až já to jednou odvisím celý, i ty stojky... To bude
piv a reportů .
Camrda, 2013-08-29 21:39:15
Dnešní Koloděje už pro mě začaly v Měcholupech, protože Malina si na mě pěkně počkal už u Hostivařskýho
sparu . No nic od Kostela vyjíždíme v 6ti s Martinem Matulou v zádech vstříc rovinám směr ČB a Sadská. V
Sadské to roztrhá Šteby a dál už jen ve třech s rakeťákem Malinou. Do Přerova se jede kudla a pravidelně
střídáme, dávám si ostošest i v háku a dost mě demotivuje pohled dozadu, kde si to stále za svý pořád švihá
Martin. Kolem Čelákovic se zaplaťpánbů zvolní ale nijak se neflákáme, za to před Prahou mě Malina v každým
brdku vorve a spěchá domů jak kdyby byl 14 dní sám na pustým ostrově s rukama v sádře... V Praze už mokrý
silnice i ponožky tak se ve Štěrboholech všichni svorně loučíme a pochvalujeme si jaký to dneska bylo pěkný. A
bylo. Doma průměr 34 a věci hurá do pračky. Všem díky za svezení.
Beeda, 2013-09-05 20:29:13
dnes jsme drzeli u kostela minutu ticha za slapky, asi ohrozeny druh po kralikovi;-) kazdopadne dnes tech 7
kousku co se seslo rozvesil Liba Janousku...
Malina, 2013-09-22 14:09:16
Jako za starých časů! Dobrý balík, Zásmuky-Sázava-Habr. Ze šlapek Camrda a alfa jezdec Technik s nějakým
triatlonovým kotětem. Víc takových nedělí!
Camrda, 2013-09-22 20:50:42
Jo bylo to super. Celý se to tak nějak povedlo, a bylo super vidět větší počet šlapek pohromadě. Jel i Mlhoš.
Jinak Malino dík, za rozjetí posl. špurta, ale ve chvíli kdy jsi odstřídal, aby jsi mi to předal, tak jsem ve větru
začal couvat, na takovýhle věci si budu muset ještě pár tisíc km odjetých v Kolodějích počkat. Jinak fakt nádhera
a spousta legrace...
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Jo bylo to super. Celý se to tak nějak povedlo, a bylo super vidět větší počet šlapek pohromadě. Jel i Mlhoš.
Jinak Malino dík, za rozjetí posl. špurta, ale ve chvíli kdy jsi odstřídal, aby jsi mi to předal, tak jsem ve větru
začal couvat, na takovýhle věci si budu muset ještě pár tisíc km odjetých v Kolodějích počkat. Jinak fakt nádhera
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Malina, 2013-09-23 06:52:20
Jsem myslel, že bouchneš ceduli 70kou, když Ti to rozjedu. No tak někdy příště!
Na Mlhoše jsem nechtěl zapomenout! Brečel, jak nevyjede Habr a hle za Habrem táhl balík, za to my s Camrdou
poblití se opíráme o zástavku autobusu Struhařov

rok 2014
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.

rok 2015
Hulis, 2015-03-17 18:26:53
A je to tady... První Koloděje úspěšně za mnou... Sice jen ve dvou, ale přece... Bohužel, že dneska to bylo dost
jednostraný... Camrda mi nedal ani čuchnout... Za celej švih jsem mu nevylezl z háků... Asi 3x mě z něj
dokonce urval... V Klokočný už asi začal orůstat mechem, jak na dlouho na mě nahoře čekal, ale to nevadí...
Někde se začít musí... Na Habru (opačně) a ještě na Vyžlovce jsem mu zkusil drze nastoupit i když jsem za nim
trpěl jak zvíře, ale i přesto, že byl celou dobu na špici se nenechal v*srat... Takže ti díky, že jsi mě pěkně
vypráskal a zároveň se ti omlouvám, že jsem tě brzdil... Pro mě to dneska byla divočina s chvilkama odpočinku a
ne naopak jak to plánoval Camrda... I když jemu ty plány možná vyšly... Prostě ty kilometry chyběj... Zimní
flákání se hned pozná... To je krásný, jak je ta cyklistika férová...
Camrda, 2015-03-17 20:57:55
Hulis je bořič mýtů! S nulovým nájezdem sice v prostisměru ale ve velmi slušným tahu se mnou vysvištěl Habr.
A nenastoupil mi nahoře? Nastoupil... A celkem z vostra. Úplnej Rafal Jamajka z Brodu. Celkem se mi ulevilo,
že mi neodjel, to už by mě asi kleplo... . Každopádně to dneska mělo krásnej nádech té pravé jarní a letní
cyklistiky co už nedočkavě klepe na dveře. Díky moc a když se Ti podaří urvat se dřív, zase dej vědět .
Kolíkáč, 2015-04-09 07:57:27
V utery to slo Kolodejskou branu 2015 jsem oteviral sice jen s juniorem Janurou, ale pocitove to u me byla
parada. Jednice letela jako stado splasenych koni, vitr nas hnal na Brod, v prijemnem pokecu pres Olesku a
Konojedy domu. Pred Ricany potkame jeste mladeho Jirku Smida na zimaku a utvrdime se v tom, ze dnes bude
v zastavce natriskano! Vzdyt Norove slibuji slunce v dusi!
Camrda, 2015-04-23 23:55:35
Tak moje první letošní . Vybraná společnost Kolíkáče, Martina Matuly a Vokyna. Kolíkáč si Bělokozly jel po
svým, ale Ondřejov už jsme šněrovali všichni pohromadě. Nebýt toho deštíku byla by to zn. ideál, ale i ten k
tomu jaru asi patří. Díky všem!
Kolíkáč, 2015-04-24 08:04:21
Fantasticka jarni kondicni jizda, Vokyn ve fazone, jakou jsem jiz dlouho u nej nevidel, oholeny nohy, vylesteny
kolo, v kopcich nefnukal a ve sjezdech odjizdel Camrda tahal jako zvire, jeho spice bolely i v haku. Martin s
tradicnim ironmanskym odlepem, aby pak na Belokozly prohlasil, konecne mam po dlouhe dobe 130 tepu Trasa
podle planu, Konojedy, slitnout do Skalice a probudit se v sumavske nadhere u Xaverova. Pak se napojit na trasu
Sazavaka, Vodslivy dolu a pres Chocerady si vychutnat ten hladounky povrch. Muza prisla, citil jsem ji ... takze
fakt se nebat, Kolodeje jsou jen jedny, na kopcich se ceka, do kopcu i z kopcu se kamaradsky tlaci
Kolíkáč, 2015-05-15 16:04:29
Pekny to bylo, takovy komorni, jarni, duchaplny Nevim proc, ale hlavu jsem mel uz plnou Doksu, ty skarpy
plne vysoke zelene travy, pole do zluta obarvene repkou, jak kdybych citil uz Tachov a slysel rinceni skla z navsi
Camrda byl pri chuti a s mladym Koudelou si davali Molitorov urcite na velkou Honza Janura nas zase protahl
me neznamou trasou za Brodem pres Planany na Kourim. A nazpet pres Kostelec v protivetru, aby si to uzil i
jeden dalsi postarsi junio-senior Diky kluci!
Camrda, 2015-05-15 20:43:54
Je pravda, že ta krajina byla včera nádherná, Honza Janura je skvělý trasér, ale Molitorov na velkou bych dal
jedině s 2 ruličkama toaletního papíru . Jinak díky za včerejšek .
Kolíkáč, 2015-05-19 22:29:29
Predpoved na draka, ja si snad i dokonce preji at leje, at nemusim na kolo Jo moralka je davno v haji, a to mame
teprve kveten. Ale kolem 16h. radar prokoukne, hodit na sebe par hadriku, do kapsy vestu a hura ke kosteliku.
Cerny mrak za mnou, ale sucha silnice prede mnou, neni na nic cas, ani prezout zavodni galdy na treninkova
kola, tak si to dnes uzit v top tuningu pod sebou. Zakrouzit kolem Prahy, cekam slibovanou vodu, tak at jsem
pak rychle ve varici lazni. Nikde nikdo, bohuzel na samotku, to vubec neumim, ale s pribyvajicimi kilometry to
zacina bavit, hlavou leti ta letosni slapkovska sezona, jak to furt tahneme dal a dal. Strasin, Tehov, Kunice, v
magnetech zvednout zadek a citit jak galdy leti, jak opojne! A furt sucho, to neni mozny, Popovice, Kamenice,
Slapka Cespa je v UAC v ruzovym, v tymech vedeme, safra to si to jeste musime letos uzit. A furt sucho, tak
jeste Liber, Zlatniky, musim prestat tak zrat, ty cokolady a ty vecerni piva musim omezit, Vyhup rikal, ze vazi
66 kilo, treba se zase zjevi na Romanove a nebo uz u Teplarny? Hele ja snad nezmoknu, to je parada, kolo je
kolo, takhle se proletet, vzdyt ted je to nej obdobi! A za chvili uz budou tresne u Petrikova!

Camrda, 2015-05-19 22:42:43
Takovýhle příspěvky mi vždycky připomenou dobu, kdy jsem se stal čerstvým majitelem silničního kola, slídil
po webu a hledal šanci jak se zase po 15ti letech povozit v balíku. Věty jako jelo se na pohodu, práskli jsme si to
akorát tam a tam, mě nakonec ke kostelu zaváli a já skončil, kde skončil a jsem za to všechno moc rád. Takže
díky, že ty Koloděje držíš a píšeš. Já se budu snažit taky zavítat častěji, protože pro mě srazy u kostela zůstávají
srdeční záležitostí .
Kolíkáč, 2015-06-05 08:28:33
Kvarteto statecnych se proletelo do Vlkancic a zpet, Camdra furt na velkou si vetrem chtel pofoukat lisej, a tak
to wattil az jsem byl rozpalenej jak topinkovac. K tomu se pridala jedna nova tvar z Cyklovape az to prestavala
byt sranda. Janďour nas vyslal pak samotne na Habr, ale Karel zavelel, ne, pojedeme s nim pekne pres Jevany a
jeste mu protahneme drzku. Tak jsme si je protahli tak, az jsme si je museli srovnat v osvezovne v Kralovicich,
kde se zastavil cas, furt stejne skulptury Hosi diky, doma jsem zaplnil bricho a vytuhnul jak mimino!
Kolíkáč, 2015-07-12 18:26:38
12 dni bez kola, nohy posekany z fotbalu, ale nedelni Kolodeje lakaji, probrat s Libou Beskyda, na Strašíne
tradicni mocici pauza a uz mi to z cela zacina vytekat, ty piva, to grilovaci koreni, ty fritovaci oleje, kape mi ten
sajrat do oci... Konecne jedeme, dvojicka s Vyhupem, mydlime to smer Kamenice a do Tynce, v Benesove
chytam dvojicku s Klimicem, pry nejezdi, tak si to odtahneme na spici na Bedrc, Petroupim, pak si uz konecne
vystupuji, na Teplysovice bolest v zaludku, Vyhup mizi za vrcharskym duem Klimic, mlady Smidak, ja se
propadam do gruppetta, kde mam problemy uviset. Sletime do Sazavy, kde kraluje junior Tomas Jech a pak
Skalice a udoli, kde nas oblozi jedna svetlovlasa divozenka na silnicnim kole! To byl zazitek! A je tu Habr,
pokousim se vstat z popela, Klimic znovu priklada a mizi, ja v haku za Vyhupem trpim, abych pred horizontem
predpisove svesil a nechal se prevalcovat rozjetym vlackem HISportu. To nemuzu dojet domu, bidony chrasti,
oschle rty, mzitky pred ocima. Jen vune a zavetri skupiny, kterou tahne Matulic pres 50km/h. me drzi pri zivote.
U koni jiz se odpojuji a mlatim se na samotku v depresich domu. Safra takhle popravenej jsem jiz dlouho nebyl.
Jo, jak je ta cyklistika spravedliva, jak vam zavidim tu beskydskou euforii, uzivejte si ji! Vyhupe ty musis jet
Kolem Posazavi, Cespa a Kapr Te potrebuji! Uz se moc a moc tesim za tyden na to sobotni pichani nozem do
ruky na kozicce a pak ten nedelni mistrovsky vylet na Lysou!
Čespa, 2015-07-12 20:52:59
Kuwa, ja zapomel na nedelni kolodeje, tak dnes na samotku se vydavam smer chata, zena autem natoci 33km,ale
ja na kole bloubim a protahuji zimni zaveje smer Nymburk,Kersko,Uvaly a koncim v Cabuzich s natocenymi
98km ve slusnem prumeru. Kdybych nebyl hlava dubova,maslem pomazana,tak bych hodil
Kolodeje......kluciiii,dnes me to ale nezkutecne bavilo,ty vzpominky na zimni objizdeni,na Mlhose a jeho
spice,na Strejdu a polabskou stezku, pri prujezdu Sojovicema na revir Kapra u Sobu na Camrdu s otazkou,kde ty
soby jsou....na Kolikace a jeho pozbuzovani a na vsechny ty fajn kylometry v orang barve. Na lososa jsem
hrdej,ale ty zavody beru jako nutne zlo, ja chci zimu,Rytirov,Jested, Turistu s protivetrem,proste vse,co je delsi
nez 150km...........
Vyhup, 2015-07-12 21:23:21
Já byl dnes překvapený, jak početná skupina byla. Čekal jsem spousty absencí kvůli dovoleným a ono naopak.
Ráno se mi naprosto nechtělo, nedospalý jsem šel ovšem do sebe. A kdybych jen tušil, že bude Kolík, nebo
vůbec kdokoliv v oranžovém, vzal bych na sebe reprezentační hábit. Situace s divoženkou v údolí , to byl něco,
co se ani slovy popsat nedá, to se prostě musí zažít. V celém balíku způsobila nepředstavitelné haló. Jinak na
Posázaví jsem slíbil Kolbabovi pomoc na křižovatce. Stejně jsem nezávodní typ, marnej .....
Camrda, 2015-07-19 13:48:35
Vzhledem k tomu, že mě poslední 2 měsíce na kole, zejména na závodech provází smůla, říkal jsem si, jestli by
tomu nepomohlo obrátit se na místa nejvyšší. Mě, neznaboha, ale do kostela nepustí, takže šance byla jediná,
vypravit se aspoň ke kostelu a věřit, že to pomůže. Dneska celkem početná skupinka zejména vyzrálejších
cyklistů, Jirka Šmíd, mě sice láká na svižnější projížďku ve dvou, ale odmítám, jsem marnej a dneska bych si
takovejhle švih vytrpěl (každopádně moc díky za nabídku, třeba ve vhodnější chvíli využiju). Vyrážíme, na
Strašíně další početné grupeto s Vyhupem. Jdu s ním do dvojičky, netušíc, co mě čeká. Probíráme dnešní mistrák
a glosujeme, jak si to tam kluci musí užívat. Před Janovicema jizdou na špici trháme balík, to mi přijde, že ještě
ani moc nejedeme, Honza Janura nám trochu vynadá, ale když už je balík na cucky a zůstalo nás jen tak
polovina, Vyhup se ujímá špice a z Janovic na Mitrov mám s ním ve dvojičce na špici pořád krátký kolo, kousek
před odbočkou na Rataje mu padá řetěz a na mě úleva, každopádně po pár protočení klik je řetěz zpátky a z pár
metrů ztráty si Jarda udělá ještě cca 20 m náskok, to už jenom kroutím hlavou. Kolem Sázavy láme pořád špice,

to už teda beze mě a ještě nás všechny vyveze Habrem vzhůru, jo dneska moc v kolektivu oblíben nebyl, ale u
mě má palec nahoru a poděkování jak mě dneska pěkně dovez do Říčan .
Hulis, 2015-07-27 13:40:34
26.7. poslušně hlásim svoji první letošní účast v Kolodějích... Už při cestě jsme s bratrem jeli docela tempo, aby
jsme ke kostelu přijeli včas, navíc v tom docela silnym protivětru... Nakonec jsme dorazili asi v 9:13, kde jsme
se pozdravili s Camrďákem a hned se jelo Zezačátku jako obvykle v pohodě tempo na rozjetí. Klasicky jsme
dojeli na hlavní a valili na Mukařov, pak pravá na Tehovec, kde jsme už s bratrem jeli špici. Po chvilce rána a
bratr defektil, házíme oba brzdu a volám domu ať si pro něj přijedou, plášť na odpis. Sedám na kolo a docela si
dávám, abych se ještě stihnul připojit k baliku, než to někdo pořáně rozjede... Naštěstí na začátku Svojetic balik
chytil červenou, takže jsem je měl brzo na dohled a během kopečku na Struhařov už jsem byl zabudovanej v
závětří. Akorát včas, protože, pak vlítnul na špici Camrda s Vyhupem a hned se letělo. Kdybych si kolodějský
nedocvaknul tak brzo, tak už tu dávno nejsem, tohle tempo bych sám v životě nemohl sjet... V kopci na
Ondřejov nikdo neblbnul, docela škoda, chtěl jsem si zkusit, jak na tom jsem... V Ondřejově se zdravim s
Jenčou a valíme dál na Chocerady. Jen jak jsme přijeli pod kopec, tak hned zrychluju a kousek baliku odjížim.
Jenže s mejma kilometrama: červenec i s dneškem 317, červen 74 a celkově okolo litra mi bylo jasný, jak to
dopadne. Po par stovkách metrů přezemě jde Camrda, směje se a hecuje mě ( nereaguju a jedu si svoje). Nevim
jestli se smál, že mě zas po roce vidí v kopci v kolodějích a je rád, nebo proto, že mě předjíždí a ani nedejchá a
naprosto si mě vychutnává Tu minutu a půl co jsem mu minulej rok na Vodslivy nadělil s Kolíkáčem mi teďka
vrátil i s úrokama... po chvilce přezemě jsou další, jedu si pořád svoje tempo a nahoru vyjíždim jako 7. Za mě
naprostá spokojenost, líp to nešlo a pak už jen polet v 5. ti až do Kostelce, kde už se odpojuju a mám toho plný
brejle... Doma padám na chodbě vyřízenej s dobrym pocitem, že jsem to i bez naježděnejch kilometrů docela
slušně objel... Díky všem, byla to zas po dlouhý době neskutečná paráda svíst se v baliku...
Kolíkáč, 2015-07-30 20:00:17
Nadherny poeticky letni cyklisticky kolodejsky podvecer. V 5 kusech si uzivat vlaheho vetriku smer
Mnichovice, Popovice, Kamenice, Rene ... a zakoncit to u legendarniho Vendyse jednim iontikem. Diky
Camrdo, Honzo, Martine a i tobe co si nam tahal spice jako o zavod, ale nevim jmeno ...
Camrda, 2015-07-31 07:37:16
Včera to bylo pohodový, žádný kaše, štresy a nástupy. Jednička nakonec bodla a já se nakonec ještě dorazil
dvěma kusama s rodinou na Hamru . Léto je prostě fajn!
Camrda, 2015-08-27 21:05:58
I když nás Hulis dneska vobložil, tak jsme si s Robertem nenechali zkazit náladu a v Královické osvěžovně jsme
2 kouskama oslavili to, jak nám to expresně vodtáhnul Martin Matula z Vyžlovky . Pamatuju si sice Koloděje ve
více lidech s větším objemem kilometrů i větší intenzitou, ale i tohle má své kouzlo a pořád je to léto .
Hulis, 2015-08-27 21:46:48
Parádá, paráda a ještě jednou paráda... Nechápu proč byl tenhle rok tak mizernej a prozevlenej... Skupinová
terapie má grády... I když to neni balik s 20ti kusama... Camrdo, vobložil? Kde přesně myslíš? Jen jsem marně
koukal, jak jdete s Kolíkáčem přezemě ve Vlkančicích... S tim nájezdem co mám, ale od sebe nemůžu chtít
víc... Vůbec si nestěžuju jak to teď jezdí... Už včera jsem si docela dal a bolely mě ještě pres den nohy a dneska
tohle. Domů jsem přijel docela prkenej, tak jsem to taky hned zalil dvěma kozlikama a hned bylo líp... V neděli
se opět hlásim do služby... Za dnešek vám děkuju, pěkný to bylo.
Kolíkáč, 2015-09-18 16:04:42
Jooo kratky-kratky, jeden bidon, do zadnich kapes jen mobil, klice a karticku pojistovny. To je pocit! Musim
pochvalit svetove konstruktery, ta silnicka, to je let! Kolem obeda jsem se trapil na ocelovem MTB neco
pracovne vyridit a ted Kolodeje hezky nalehko. Smutna zastavka u kostela je zcela opustena, jen do hospody
kolemjedouci Ala zastavuje a chvili pokeca, jak je marnej. Nepresvedcim ho dal, fakt to ohne na Sibrinu do
hospody. Joo kde jsou ty casy, kdy jsme tam sedavali vysmati jak leca po kolodejskem dychanku s Icemanem,
Lenou, s Kuretem na Malinach ... Sinu si to na Strasin, treba zabrala zvaci SMS aspon na Fandu Vokyna. A
svete div se, je tam! Vylestenej az do nebes, nestarnouci ricanskej reditel! Vlkáncice, magicke slovo, vune dalek
a Sumavy Mastime to po hlavni na Olesku, je prenadherne, je to bozi! Kecame, ale furt se vcelku jede pres
Skalici na Konojedy. Paradni vyhledy, takovych dni jiz moc nebude. Caj v bidonu mizi, jak kdyby v nem byla
dira a oschle rty nevesti nic dobreho. To jsem trochu neodhadl, ono to bude poctive kilo a to jeste netusim, co me
ceka. Pres Jevany na Habr, nahore si spic bere na starosti Fanda a nesleze z ni az v Ricanech. A jede kule jak za
starych casu, je to furt mladik! V Ricanech se zveda vetrik, Fanda pluje do mistni osvezovny a ja to chci po
hlavni napalit jeste za svetla domu. Ale ouha, behem chvile se vetrik meni v uragan, kdy se malem neudrzim na

silnici. Tak radeji po vedlejsich smer Lipany. Rychlost stezi preleze pres 20km/h., vitr si se mnou neskutecne
pohrava. Do toho prach z pole, listy, vetvicky, vse se viri vzduchem. U Benic regulerne rvu strachem, jelikoz
poryv vetru me haze o dobry metr do strany. Bidon vyschl, vzpominky na Kton se ozivuji, cerno nad Prahou,
apokalypsa! Ja snad nedojedu, ztezka motam nohama a bojuji s protivetrem. Cestu, kterou davam za 30 minut,
tak ted za 50 minut. Doma hned 2 piva, zimnice a varici vana. Krasne jsem si to vysil, jen co je pravda!
Camrda, 2015-09-24 21:01:24
Po dovolený je to v práci fakt našláplý, ale odpadá jeden odpolední míťas a já nemám sílu se vracet zpět do
kanceláře a v takovýmhle krásným počasí odbouchávat mraky nevyřízené pošty a úkolů. Laptop doma ukládám
velice opatrně protože přecpaná poštovní schránka by mohla explodovat, ale už na sebe navlíkám gatě a chystám
si drink, rychlý dofouknutí kol a hurá na věc. U kostela nikdo, ale za chvíli doráží Orlík, ano Orlík! Bohužel je
už na cestě domů, takže se spolu nesvezeme ale aspoň si pochválíme uběhlou sezonu. Vydávám se na Strašín v
naději, že tam někoho potkám, ale marně. Je to divné, ale dneska mě to nějak nevadí, možná i naopak jsem rád,
že si to můžu užít sám, snad poprvé letos zažívám tenhle pocit toho, že si dokážu užít jízdy na samotku, i nohy
celkem jedou, takže se vydávám směr Klokočná, kde se mi v první části (do místa, ke to trochu začne klesat a
přijde to druhé stoupání) daří držet rychlost 21+, na rovince musím ale vytáčet nohy a v druhé části jedu tak 1416, ale stejně mi to udělalo radost. Zpátky přes Mukařov, spurt na ceduli Křenice a oslava pětapadesátin v
lehkém protivětru, klasickej spurt na brdek na konci Křenic a pak už jen přes Královice točit nohama domů. V
Uhříněvsi doprava houstne, ale daří se mi šikovně proklouznout a dokonce i semafory v Měcholupech a
Hostivaři jsou mi nakloněny, takže doma skoro 63 km za 1:58. Koloděje jsou prostě fajn i na samotku, ale chce
to k tomu kostelu dojet a počkat až ta půl pátá opravdu padne!

