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!

