rok 2016
Kolíkáč, 2016-03-30 09:15:16
Se zmenou casu zacaly Kolodeje podle svych nejlepsich tradic! Byl to sen! U metra Dreamer a na kruhaku jiz
podupaval Iceman, Technik a HonzaB, na T se pripichnul Lena a v zastavce bylo natriskano Bonzo s Hulisem,
Bigmig, Romca, Honza Janura, Svobodin, slavista Ala, ekipa HISPortu a par dalsich hlav. A do toho si z auta kolo
vytahoval Camrda s Kajmanem. Proste mazec Ale to nebylo vsechno, od Klanovic se přiritil Alanek s Kubajzem
a Kapr s Bobkem. A uz se jelo, od Kralovic se jeste prisal Liba s Klimicem a od Krenic ricanska vetev s Vyhupem,
Vokynem, Tomasem a Jonasem. Ale to furt nebylo vsechno, smerem na Strasin, kdyz Alanek s Kubajzem roztaceli
svuj povestny srot si nas zezadu docvakl Malina! Trasa klasicka, kalup po hlavni na Vyzlovku, kolem pily a do
Vlkancic. V kazdym brdku srot, srot, srot, na kopcich se necekalo, proste tradicni nedas dostanes. Udolim furt pres
40km/h. a do Habru jsme nalitli ve velkym stylu! Cerveno pred ocima, stezi jsem hakoval celni grupu. A v tom
proti nam kouzelnik Orlik! Proste vcera to byl sen!
Hulis, 2016-04-05 19:48:05
K dnešním Kolodějím snad neni ani co dodat... Škoda jen, že nedorazilo víc lidí... Camrda, Kolíkáč, Hisportáci
atd. atd... Ke kostelu přijíždíme s bratrem 2 minuty před půlou a nikde ani noha... Chvilku po odzvonění kostela
přijíždí Líba Janoušek a já už mám smrt ve vočích... Pane bože, proč já sem vůbec jezdim?? Chci se zkusit zašít
v baliku a vydržet v něm co nejdýl... A ne závodit s magorama co maj naježděno tisíce kilometrů, narozdíl odemě...
Neni na co čekat, vyjíždíme ve třech... Uklízím se hezky na poslední flek a tak trošku doufám, že jsem neviditelnej,
abych nemusel střídat a jen se vezl co nejdál to pude.. Kousek za Kolodějema (před Sibřinou) se přidává čtvrtej
kousek??? Neznám, bílo-zelenej dres, s Líbou se nejspíš znali... Bratr to rozjel hned ze začátku... Líba po něm jel
dost podobně... Ve Strašíně pěkně na velkou za bratrem, jede se mi celkem fajn i když se moc neflákáme... Pak
jdu na špici, rád bych si docela vorazil, ale nechci to brzdit, takže nakládám těžší a snažim se to tak nějak držet v
rozjetym tempu... Přes Tehovec/Svojetice tahá zeleno/bílej borec, kde jede moc pěkně... až tak, že mě to začíná
pomalu ale jistě bolet, odbočujeme na Harb, kde střídá a jdu na špici. Z kopce se jede parádně, pak přijíždíme pod
Voděradský Bučiny kde se to snažim nebrzdit, zezačátku točim okolo 26-5Km/h (na velkou jak jinak, malou
neřadim) Ke konci už to pěkně táhne za nohy a spomaluju okolo 22Km/h a jen čekám, kdy mě to všechno
převálcuje nastupama... Nic takovýho se naštěstí neděje... Líba jede kolegiálně okolo mě se zbytkem... Celkem v
klidu se zvedám a chytám si hák... Dole u rybníka točíme pravou, údolíčko, který jsme prolítli narámnou rychlostí
díky bratrovi a Líbovi. Za Skalicí točíme levou na Vlkančice, kde jedu druhej za zelenáčem přijíždíme pod kopec
a opět čekám, jak mě to všechno přelítne... Hned jak se to trošku zvedne v prvý levotočivý vidim bratra jak si
vyjíždí do protisměru a valí... Zvedám se a jdu po něm... Bohužel bez valnýho úspěchu... Jedu s nim dobrejch
40-50m a v pravavotočivý vracečce už mi odjíždí. Nevzdávám to a dupu pořád, ke konci už docházej síly, tak
schazuju na malou, ohlížim se, kde je zbytek, nejspíš to vypustili, jinak bych je ani za zlatý prase nemohl předjet...
Bratr bere KOM s 354W, já sklízim 6. overall za 342W s nakonec docela velkou sekerou... Nahoře se to sjíždí a
valíme dál na Oplany, kde už toho začínám mít dost, držim do půlky kopce a pak mi to pomaličku začíná odjíždět
i když to uplně nevypouštim... Na horizontu nabírám dobrejch 70-80m díru... Házim velkou, kyselej jak citron se
to snažim dojet, ale marně... Bratr se po chvilce ohlíží a vrací se pro mě... Hákuju, aby mě dotáhl zpátky... V
Konojedech Líba s partákem točej levou, já řikám bratrovi, že už to dneska balim a valim domů... Přidává se ke
mě a jedeme rovně na Kostelec a padákem domů... Pokud se dneska jelo pod 40, tak o tom asi nevim... Možná v
těch Vlkančicích... Průměr bez transportu z Č. Brodu do Koloděj byl 34,9Km/h. S jízdou na sraz 32,1Km/h...
Nechápu, kde se to ve mě vzalo, ale uhákoval jsem to všechno... Mělo to grády!! Díky za dnešek bejci!!!! Ve
čtvrtek, když bude počasí dorazim asi znovu.
Kolíkáč, 2016-04-08 08:08:40
Prsi, no to snad neni mozny, radar vselijaky, snad kluci z Brodu dorazi, musim. Je krasne pokropeno a v zastavce
nabito Slapkami. Uaaa. Strasin a v Babicich to Hulis nevydrzi. Bonzo za nim. Ja setrim, ve vzduchu visi Vlkancice
a Habr. Kalup po hlavni do Olesky. Zadny kolem pily po rozbitem asfaltu, pekne po hlavni se schovat za Bonza,
ktery stylem Sagan leti jako howado. To snad furt fouka do zad. Pred Vlkancicemi se mi kousne presmyk a zacne
skrtat o kliku. Pauza, nez roztahneme plicni sklipky. Bonzo na malou roztaci wattaz, Hulis zase za nim, ty wado,
1200km a je s nim na vlkancicke navsi, hold talent a mladi, ja zase se sekerou. Kostky ve Skalici a pak udolim k
Habru klid pred bouri. Bratri se smilovali. Hulis si vystupuje hned dole, Bonzo do pulky tvrde tempo a pak si
zaleze za me a nezlobi. Diky kluci, aspon za trochu zvednuti hrebinku. Pred Struharovem znovu Bonzova spic a z
ni jeste megahustej nastup, kdy se mi podlamuji nohy. Tak ten panacek je fakt nekde jinde. Kolem nemocnice a
na Strasine obdivovat krasny zapad slunce, kdy jsou ozareny jako na divadle zimni monumenty v Polabi. Nakonec
skvela zalezitost, od Kolodej ani nekaplo, suche silnice a krasne protazena drzka.

Hulis, 2016-04-08 18:31:41
Ráno valíme do Prahy, ve vlaku ještě lehce dospávám. V Praze nejdřív vyřídit to, co jsme potřebovali a pak směr
Palladium. Holky oběhaly pár obchodů, já koukal po botech, ale marně... Pořád zůstávám u orange niků (už asi 3
roky a furt jakš takš držej)... K obědu dáváme 3x smažák s hranolkama a tatarkou... Dojídám i půlku porce po
ségře, to nebylo asi uplně moudrý před Kolodějema...Při cestě domů vlakem (hned na Masaryčce) usínám a po
chvilce slyšim cvakání a 'dobrý den, kontrola jízdenek'. Když to došlo až k nám, tak se průvodčí ptá: Proboha, co
jste mu provedly? Holky: Nic, jen jsme nakupovaly. Průvodčí: Aha, tak to se mu nedivim, my vypadáme, že jako
jo dobrý, ale vnitřně nás to hrozně zmáhá!! Když v tom slyšim: příští stanice Rostoklaty... prej po chvilce?? Já
prochrápal celou cestu vlakem a vzbudil se stanici před Brodem. Doma jsme před 3tí hodinou, na chvilku si lehám
a začíná mi bejt dost nedobře od žaludku. Chvilkama až tak, že zvažuju, jestli vůbec pojedu... Nedávám ani kafe,
abych v sobě ten oběd udržel... Lehce se oblíknout (žádný rychlý pohyby, aby to nevyletělo ven) a jede se... Po
chvilce točení to přestává, kolo je prostě lék!!! Každopádně je celkem zataženo, fouká a že by bylo teplo se taky
nedá říct. Řikám bratrovi, že rukavice by se rozhodně neztratily. A ani návleky na nohy, který nemám a to jedno
termotriko s dlouhym taky nebylo bůh ví jak dostačující. Kousek za Tismicema nás předjíždí traktor, zvedáme se
a chytáme si hák... Jede příjemnejch 40Km/h, parááda... Takhle jsme v Kolodějích za půl hoďky... Bohužel po
chvilce odbočuje na Skřivany a chvilku po tom, co nás opustil vodič, začíná zlehka pršet... Doufám, že to nebude
nic velkýho, abych neutopil mobil v kapse (nemám žádný vodotěsný pouzdro), stejně jako můj poslední mobil, co
nepřežil přívaly vody na Praha - Doksy... Naštěstí jen přeháňka. V Kolodějích jsme klasicky chvilku před půl a
nikde nikdo... Fouká, opět prší, zima... Řikáme si jestli ten Kolíkáč vůbec dorazí... Po chvilce vidim skrz stromy
a keře prosvítat orange beasta, je to Kolík, kterej už má za sebou hodinu na koze!! Vyrážíme ve třech, zase jako
posledně se uvelebuju na poslednim třetim fleku a jedu si v luxusu... V Babicích se zvedám a nastupuju,
předemnou oktávka v levotočivý, tak jeď s tim někam ty blááázne!!!! Čekám co bude, jestli jede nebo ne, takže
spomaluju a dávám šanci bráchovi a Kolíkáčovi, aby si mě docvakli... Nakonec ho objíždím a jdu do toho zase...
Sedám si, ohlížím se, Kolík nejede, ale bratr jo... Přiložit a znovu zesedla, tady už mě nedáš chlapče!!! Pak
parádní polet po hlavní až do Olešky, padly i nějaký KOMy a overally... Až na 3 nebo možná 4 kratší špice furt
hákuju a čekám, co se bude dít dál... Před odbočkou na Vlkančice slyšim od Kolíkáče jakýsi zvuky, koukám jestli
mu nespadl řetěz, abych ho popřípadě mohl potáhnout, než to nahodí... Řetěz v cajku, ale furt něco cvaká... Stavíme
a diagnostikujeme stav rakety!! Při tý příležitosti chlapci i chčijou. Všechno ok, nasedat a valba. Kolík jede špici
v předbrdku, bratr druhej, já zas na chvostu... Přijíždíme pod kopec, bratr si vyjíždí vedle Kolíka, kterej hlásí:
Poslouchám, kdy to tam nasypete a pojedete!! Tempo se začíná stupňovat, Kolík už začíná lehce pokupovat
centimetr po centimetru... Házim těžší, zvedám se a jdu za bratrem... Začínáme spurtovat, lámu to, co to jde, ale
bohužel... Nahoře na návsi sice same time, ale bejt tam páska, bral by to bratr tak o metřík... Kolík jako starej
mazák kousek za námi šetří na hlavní prémii!! Ve stříbrnce na kostkách se Kolíkáč ptá, kde že je tu ten
segment???? Bratr: no tady to někde začíná... Kolík: no tak to trošku zkusíme ne? Takže lehce zrychluje, ale
žádný spurty a zkoušku o urvání KOMu nejde... Každopádně už cejtim, jak začínaj nohy tuhnout... Celý údolíčko
zase v háku... Kolíkáč si dělá prdel, že šetřim před Habrem... No kéž by... Už v přípravě, kde bratr sice nejel bůh
ví jak hrozný tempo jsem cejtil, že dneska už to nepude... Točíme levou kolem rybníka a hned, jak se to trošku
začíná zvedat, tak to Bonzo rozjíždí... Zatim ještě držim, ale vim, že jestli tohle pojedou až do konce, nemám
šanci... A taky že jo... Přijíždíme do tý nejprudší části a už dole se mi uplně zastavily nohy, takže mi nezbejvá nic
jinýho než koukat, jak oba bejci odjížděj... A jak řikal Kolíkáč: jak to člověk vypustí hned na začátku, tak se to
pak sune celej kopec... A taky že jo... Snažil jsem točit a držet nějakou přijatelnou rychlost, ale i tak na mě museli
nahoře na Struhařově přes 2 minuty čekat (podle záznamu a FlyBy ze stravy)... No nevadí, snad příště... Hlavní
je, že už to mám zasebou a teď už se jen poletí dolu... Ve Svojeticích nejedeme klasicky rovně na Murařov a
Brod, ale ještě valíme s Kolíkem na Tehovec, Strašín a Křenice, kde se odpojujeme... Já už toho měl tak akorát a
bratr na špici pořád valí okolo 50ti??? Už mu nestíhám ani v brdkách ve Slušticích, Zlatý a Škvorci... Naštěstí
je to ze Škvorce až do Brodu jen z kopce... Áááááááá, konečně... Přijíždíme do Přišimas a bratr to zas rozjíždí jak
feťák na tripu... Rychlost pořád okolo 50Km/h a taky za to sklízíme 5. a 6. overall za segment Přišimasy - Tismice
(4,3km s průměrem 48Km/h)... Uff, poslední interval je za mnou a teď už jen v klídku dotočit do Brodu... Je
uplně jedno jestli jedeme ve třech nebo třiceti, Koloděje jsou prostě nejvíc!!! Nádhernej trénink... Ve sklepě
vypínám stravu, která mi hlásí 106km... Díky rakeťáci!!
Barbánek, 2016-04-14 21:34:07
Dnes končím v práci dřív, tak jsem se rozhodl vyrazit do Koloděj, mám čas, tak zastavuji u trojského kanálu,
sedam si na lavičku a pozoruji mladé naděje na divoké vodě, sluníčko hřeje a je mi fajn. Zvedám se a jedu na sraz
v půl páté, od Běchovic přijíždím s deštěm a tak zalézám do zastávky,ptám se děti záda tu není jiný kostelík ujišťuji
mě,že né Po chvilce přijíždí pro mě nová tvář,ale v orange barvách a on Malina, navzájem se představujeme a v
zastávce se hrejeme už dva a krátce po něm přijíždí na zimaku BMC Kolíkač, stiskneme si ruce,kluci se zeptají
kdebydlím,rikam,že u Kostelce a Malina hned nad orlicí jo,tak jedeme do Chlumce na kafe vyrazime tedy směr
Květnice, Uvaly, Doubravcice, Jevany, Černé Voděrady a zkratkou do Hradce co nám Malina ukázal, Kolíkač se

rozhlíží po krajině a pak pronese to je nádhera jako na Sumave. A z Hradce to strihneme serpentinami směr
Konojedy v kopci jsem úplně marnej a duo mistra s prezidentem mizí, ale bylo jim mě líto a tak tempo zvolní a já
nad Konojedama je dojizdim a valime směr na Kostelec,kde nastává loučení, já odbocuji do prava a kluci k pile
Jevany a zpět do Prahy.Kluci díky za mé první Koloděje!!!
Kolíkáč, 2016-04-15 08:13:37
Pocasi vachrlate, mam jet ke kostelu? Beru nakonec jednicku a zkusim zkontrolovat zastavku, u Netluk mokra
silnice, nahazuje to ... zbytecne se zenu, v zastavce stejne nikdo nebude, tak si planuji objet kousek Sazavaka na
samotku... a hele 2 orange body tam jsou, ze by Hulis a Bonzo? Ne! Barbanek a tuhle helmu taky znam! Malinaaa.
Tak to se zase dely veci. Barbanka na hucicim stroji jsme za ziveho boha nemohli odervat z haku a navic na
horizontech jeste nastupoval. A do toho Malina tocil predepsanou wattaz od sveho trenera. Krasne jsme se
pohoupali a pak vytocili nohy ve stylu Romci Chladka. Usek Vyzlovka-Uhrineves to malokdy slo pod 40. Tak se
to nakonec povedlo, diky diskuzi, diky dvema pomerancum! Trasa
Malina, 2016-04-15 13:19:26
Edukativní Belgie včera! Konečně vím, kde je ve Vršovicích večerka s 2l colou, kolo je tam možné vzít dovnitř,
opřít o nejbližší bandasku piva a platit umorousanej v rukavicích propocenou stovkou ze zadní kapsičky!!! Díky
moc Kolíkáčku a Barbánský šípe, opět jsem domu přijel strženej jak budík. Ach ty okresní přebory v silniční
cyklistice!
Turista, 2016-04-21 21:58:19
Tak to byla zase smrst. Tornado krizene s Hurikanem. Na konci to byla uz jen takova tropicka boure ale i tak to
melo cele pekny naboj. Dnes v Kolodejich letos poprve a Muzu potrdit ze neztratili nic ze zve krasi.Kazdy kopec
kase, nastup za nastupem, rovinky ve sprintu. Metoda smrt poslednimu uzita v praxi. Vcelku poeticky stravene
ctvrtecni odpoledne. Uz se tesim na Mlhosovi odpocinkove Tri kopce. Ba ne, ted vazne, bylo to svizne, bylo to
kratke bylo to to krasne, uz se tesim na priste. P.S. Zapomeli jsem se domluvit jak to udelat aby se neproflaklo ze
jseme skoncily v tom Hostivaru, hlavne to nerikejte trenerovy.
Kolíkáč, 2016-04-21 22:38:44
Dnes se jelo na Komornas, jeste pred tim polet po hlavni na Vyzlovku, do Jevan a Habr tempove s Libou, jen nasi
"Mladi a neklidni brothers" zlobili nastupama. Ondrejovsky dloubak a paradní sjezd od Chocerad, kde
vyasfaltovana naves dovede ziletkare k extazi. Sodoma Komora se az tak nekonala, hlavne Bonzo predvadel, ze
kopce jsou jeho domena, s Dreamerem a Camrdou jsme ho stahovali, ale horizont byl stejne jeho. Pak Libuv Levin,
kde jsme dole shaneli dalnicni znamku, aby jsem se po chvili ocitli na prave sumavske rozkvetle louce. Do toho
konske koblihy uprostred silnicky, jak nekde smerem na epicky Kochanov z Krale Sumavy. Pak let do Pysel,
Malina s Libou na spici si vesele svitorili a my jsme jen hledali potrebne suplementy v zadnich kapsach. Turista
si lebedil, ze uz dnes vyletly vcely z ulu, no proste jarni paradicka zakoncena rychlo drahou ze Strasina, kde ozivaly
vzpominky na stare dobre Kolodeje. A zaverecny Hostvar se svym regenerem nas dostal do stavu naproste
blazenosti!
Camrda, 2016-04-21 22:45:17
Koloděje zase začínají mít kouzlo. Nebyla to sice taková kaše jako na kopcích, i když kluci z Brodu si to udělali
tak, aby se jim to taky líbilo, ale jelo se svižně celou dobu a dneska se mi i celou dobu dařilo se hezky zašívat v
balíku. Pyšelák ale bolel i tam a moc jsem nepobíral jak si na špici povídali Malina s Líbou Janouškem. Holt plíce
z Tater jsou plíce z Tater... Zrzek v Hostivaru bodnul a kdybychom tam odtud Kolíkáče neodtáhli násilím, seděl
by tam doteď. Díky všem!
Hulis, 2016-04-21 22:50:47
Týýýýýýýý voleeeeeee!!! Já dneska zažil tréninkovej vrchol sezony!!!! A vůbec, nejen týhle sezony, od tý doby,
co smrdim na kole, jsem snad luxusnější trénink nejel!! Tohle byl sen!!! Ale vezmeme to popořadě... Včera jsem
dost váhal jestli mám dneska jet, protože to byl docela náročnej tejden... :) Sobota Bášť, v neděli PRS, v pondělí
teda volno... Ale v úterý gumovačka s Líbou, bratrem a nějakym týpkem, co jezdí ČP (teda aspoň podle toho, co
jsem zaslechl, jak se bavili s Líbou, tak nevim)... V úterý zas gumovačka s partou z Vela z Č. B a bratrem... A ve
čtvrtek další Koloděje?? No, nevim, nevim, ale když jsem viděl, že píše Malina a Camrda, tak nebylo vočem...
Cesta do Koloděj paráda, teplo, vítr taky moc nejančil, takže se dalo jet docela i slušný tempo... Po příjezdu ke
kostelu se mi udělalo docela mdlo, když jsem viděl tu sestavu?!?!?!? 8- Malina, Dreamer, Kolíkáč, Camrda, Líba,
Turista... Řikám bratrovi, že tohle ne... Že chci jet domů, že z tohohle mám strach... Už chápu, proč se normální
smrtelníci bojej jezdit do Koloděj, ani já sám jsem v tu chvíli nechápal, co tu zase k*rva dělám... Začátek klasika
na Strašín, na hlavní a až na Vyžlovku, pak točíme na Jevany a sjíždíme pod Habr... Tak si to dáme hned od
začátku, ať to má grády... Začátek jede na špici Líba s Kolíkem... V nejprudšim se jede celkem pěkně... Doufal

jsem, že nikdo nebude magořit hned odspodu, abych tuhle kosu vydržel, ten začátek nemám rád... Ale naštěstí ne...
Líba s Kolíkem jedou parádní tempo, když v tom bratr, kterej jede u krajnice se začne ozývat: pust mě tam.
Vyjíždim do protisměru a brácha za to hned bere... Těžší a za nim... Ke konci už to pěkně táhne za nohy, bratr se
ještě zvedá, takže je to jasný, podřadit a ohlídnout se... Nikdo s námi nejel, tak už si to na ten horizont nějak
dotočim... Sjezd a druhá část... Čekám že nekdo, (bratr) začne spurtovat k ceduli, ale nic takovýho se neděje... A
já byl zrovna připravenej ve vobloukách... Točíme na Ondřejov, kde mezi polema valí luxusní špici Malina s
Turistou... Ptám se bratra, jestli chce jet i na Ondřejov... On: asi jo... Já: a nechceš se na to jednou vy*rat a pošetřit
se na Komorní Hrádek?? Žádná odpověď.... Najíždíme pod kopec, kde je vepředu pořád Malina s Turistou... Jen
čekám, kdy do toho pude bratr... A taky, že jsem dlouho čekat nemusel... Takže zas za nim... 8- Ke konci už si
zase slušně dávám, ale bratr se opět ještě zvedá a nastupuje... Tentokrát se ale zvedám a jdu taky... Bohužel už
nebylo na to, abych ho vobložil, takže jen držim za nim... Áááááá, to néééé tvl... Nahoře se opět otáčim a zjištuju,
že po nás zase nikdo nešel... Nahoru ke studni nikdo nespurtuje... Ještě, že tak... Sjezd do Chocerad, kde mi strava
ukázala maximálku 80,6km/h, bratr bezmozek všem ze sjezdu ujíždí... Pod kopcem se to sjíždí a bratr jede hned
odspoda... Tvl co to jako je?? To je neúnavnej?? No co mám dělat, je to prostě bratr, musim za nim i kdybych měl
umřít... Ani metr zadarmo... Kousek poodskakujeme baliku, ale už v první serpentině mám na bratra zásek a cejtim,
jak začínám tuhnou, ale snažim se držet nějaký přijatelný tempo... Ostatní, zkušený mazáci, který se šetřili na
Habru a Ondřejově jeli strojový tempo, ne jako já, idiot, kterej se snaží chytat bratra všude, kde to on rozjede, mě
tak v půlce kopce vzali... Nejdřív trojice Dreamer, Kolíkáč, Camrda a o zatáčku dál i všichni ostatní.... Malina,
Líba i Turista... Sjezd dolu, vůbec netušim, kde jsem, nikdy jsem tudy nejel... Po chvilce vidim bratra, kterej se
pro mě vrací... Jedeme spolu, co to do pr*ele?? Dyť jsme na dálnici... Tak tudy asi nejeli... Vracíme se zpátky...
Bratr si všimnul takový dost zašlý cesty, ale jedeme tam... Jinudy nemohli... Po chvilce přišla parádní stojka,
konečně za celej rok aspon jednou využiju ten kompakt co tam vozim... Pokračujeme dál a vůbec netušíme, kde
jsme, ale kousek opodál všichni čekali... Sorry, že jsem takovej lemp a odpadl jsem... Nějaká brzda se dycky prostě
musí najít... A díky, že jste počkali... Valíme dál, pár brdů, který zas trošku zatahaly za nohy... Sjezd do Čerčan
a zase kopec nahoru... V jednu chvíli už jsem myslel, že si vyspoupim, bratr na mě, že prej počká nahoře... Tak to
ne... Pohecoval jsem to a byl jsem tam... Kousek před vrcholem Camrdá hlásí, že si dává... Tak mu odpovídám, že
já si dávám 25x víc jak on... V Pyšelech se otáčí za kolemjdoucí holčinou, tak se ho ptám jestli dobrý... Ukazuje
na mě dozadu zvednutej palec a pokejváním hlavy stvrzuje, že jo... Senohraby, Mnichovice, pořád nahoru... 8Už začínám bejt docela prkenej, chtělo by to se už odpojit a jet si na malou placku domů... Přes Tehov ještě pozlobí
bratr s Líbou s dost vysokym tempem přes brdek, ale horší než Komorní Hrádek to nebylo, takže v cajku...
Dojíždíme k hlavní, dál na Strašín a co tam se stalo, ještě teď pořádně nepobírám... Před Strašínem si vyjíždim
před balik v tempu, dole na odbočce, čekám kam pojedeme, jestli pravou a domů nebo ještě levou a s ostatníma...
Brácha, že levou... No budiž... A pak to začalo... Malina nastupuje a odjíždí... Koukám co bude?? Nikdo nejede??
Okej, vyrážim ho chytat, když v tom se přezemně před zatáčkou převalí bratr, kterej kouknul na budík, kde měl
prej 65Km/h, dupu jak šílenej, abych se zahákoval... ááááá co to kurva je?? valíme dál, bratr stíhá Malinu vepředu,
já v háku, po chvilce nás přeletěl Camrda... Wohoooo To byl fofr, pán jen asi časovkář.. a dalšííííí... Dreamer,
Turista... Kde je Kolíkáč? nevidim... Camrda dolítl Malinu během chvilky... Dreamer za nim... Malina tuhle dvojici
nechytil a svěšuje... Chytá se bratra a mě... Chvilku se za náma vyvezl a nastupuje, dojíždí si Camrdu s Dreamerem,
který jeli 50-60m před námi... Po hroznym šrotu a několika nástupech se to sjíždí, když v tom vypálil Kolíkáč...
Ahaaaa, tak tady je... Starej taktik... Počkal než se to všechno vystřílí... Já už toho měl tak akorád, ale zvedám se
a jdu do spurtu okolo bratra a Camrdy... Kolík 20 metrů předemnou... Pomalinku ho dojíždim, nasávám ho a valim
dál... Ty kráááávo, neuvěřitelný co se tam dělo.... Jedu jako v ohni, ohlížim se a za mnou nikdo... Cože?? Parádní
záležitost... Je mi jasný, že jste si řekli, co my se budeme honit za takovym prďolou, pojďme, uděláme mu radost
a necháme ho odjet... Díky... V Křenicíh se s bráchou odpojujeme, já už se těšil, jak schodim na malou, ale to
bych nesměl jet s bratrem, kterej kontroluje budík a hlásí, aby mu nespadl průměr... Ty prkený nohy, co jsem měl
na Čerčanech, kde jsem měl co dělat, abych s vámi vydržel jsou pryč a jede se mi fajn, takže proč ne... Domů už
je to rovinka, tak držíme rychlost okolo 40... Dneska vážně neskutečný, nemám slov... Díky všem, kdo dneska
dorazili a umožnili mi tohle zažít...
Camrda, 2016-05-05 22:34:09
U kostela prázdno, pro jistotu kontroluju čas na Garminu i na kostelu a začínám přemýšlet, jestli mi to tak trochu
neodjelo, je přece tak nádherně, muselo tu být narváno. Půlpátá padla, pořád nikdo, za chvíli se v dále od zámku
rýsuje jeden pěkně zbarvenej oranžovej tygr, na uvítanou hned pronese něco o víkendovém závodění a totální
únavě, ale hned si to hasíme na Kouřim. U odbočky na Stupice pak nabíráme ještě jednoho tygra stříbrného v
ohozu přímo od Andreje. Abychom drželi tradice, je třeba trochu zatopit pod kotlem, je přece čtvrtek a vyrazili
jsme od kostela. Tygr stříbrný evidentně ví jak se na lopatu sedá a pod kotel přikládá poctivě. Někde kolem Škvorce
nabíráme jednoho tygřího juniora a zatím jsme komplet. Do Brodu kaše po rovinkách, z Brodu už se kašovitě pak
jezdí jen brdky. Oranžovej tygr pořád mele něco o únavě a sem tam opouští smečku. Kousek za Konojedy ale
dostáváme rozum a točíme to na Struhařov, kde nás před Struhařovem dojíždí největší tygr dneška Líba Janoušek.

Expresní odvoz domů zajištěn, takže už to s prezidentem jen domotáme na T, kde se loučíme. Krásnej den, hezká
cyklistika, jen jsem čekal víc lidí.
Kolíkáč, 2016-05-06 08:10:54
Hezky kulantne napsano Bylo to zase pekny divadylko. Z meho pohledu se furt jela kase proti vetru, furt kratky
kolo, nohy bolely, hlave se nechtelo, malo jidla, malo piti, ale kamarad Karl mel soucit a dotahl me domu.
A par drbu: potkal jsem Miru Kakace, kdyz jsem jel do Kolodej. Bacha zacatek Kourimky bude pekne magneticky,
je to furt nahoru! Liba si pochvaloval, jak mu letos jedou nohy, tak doufam, ze si nas vsechny zase nevykouri!
Čespa, 2016-06-05 19:33:16
Panečku, to byl wejkend.....konečne pauza a tak nahnat resty, na sobotu jsem slíbil rodičům, že jim pomůžu z
pokládkou lina na chatě a tak řeším, jak se přepravit, vyhrává kolo. Nasedám a vymýšlím trasu, kudy-tudy, tak
abych nemusel po hlavních tazích. První mozkový záškub mi napovídá cestu přez Jirny-uvali-čabuzi, bratru 35km,
tak tedy opouštím domov a už jsem na výpadovce na Brandejs, svoboda,pohoda,klid,žádný provoz, tak přichází
druhý mozkový škub a ten velí do Lysé a pak to stočit na Brod, slunce,pole, vlčí mák, prosvištím Sojovicemi a
jsem v Lysé, nechce se mi přez můstek a kostky, tak naslouchám třetímu mozkoškubu a jedu rovně na do Stratova,
stím ,že to stočím Ostrou a tak objedu město. Cedule Stratov, přichází další škub a místo do prava to držím rovně
na Nymburk, pak beze mozkových škubů to dovalím přez Sadskou, Brod do čabuz s průměrkou 34Km/hod. Na
chatě mě čeká tvrdá práce stěhováka, kde jsem odměněn poctivým obědem od maminky a ta tukem nešetří, ve
volných chvílích, kdy tatík popotahuje cigaretu ještě posekat trávu a před šestou sedím na kole a valím domu, au
přichází další škub a místo na Uvaly to stáčím na Brod, naštěstí se blíží večer a myšlenku na Nymburk zaháním a
valím na Lysou, Kapříkovice, Brandej a Dáblice s průměrkou 33,5 a natočených bratru 150km. Dnes ráno vstávám,
rodina pomačkaná, tak rychle do mondůru a šup na nedělní premieru do Koloděj, přijíždím včas, nohy trochu tužší,
ale snad se chytnou. Je tu plno a do toho najíždí bombardák turista, vytváříme dvojice, já zkouším turistu z turistiky
a ejhle, chlapec byl snad všude a krásně o tom umí povídat, cesta utíká, nabíráme další od Říčan a jen nás moc
(30-40), vzpomínám na sobotu,jak se mi na samotku jelo krásně a nevymetl jsem tolik dir, jako tady v balíku za
posledních 5km. S Turistou si lebedíme nad tématem zimních objíždění republiky a to že by to dnes šlo.......jenže
mi se honíme po bodech na závodech a na cyklotoulky už není čas, mimochodem, toho času jsem nemel na
rozdávání a u Pyšel se odděluji, tak abych měl stovečku a přitom stihl oběd na půl jednu. 111 padlo a k obědu
přisedám na sekundu přesně, sláva, domácí body nazbírány a to jsem ještě stihnul vyvést rodinu k bazénu, udělat
melouch atd.....nezbejvá,než si skočit na pár chlazených.....a nezapomenout si připsat krásných víkendových
13bodu za nájezd v oranžovém drezu......

