
Na prahu nové sezóny: Jan Procházka (KPO) 
Sezóna 07 je dávno minulostí, ostrý start závodní sezóny 08 je ještě 
daleko, ale cyklisté nezahálí. Co právě dělají a co letos plánují největší 
hvězdy seriálů KPO? Více v této rubrice. 
Na otázky odpovídá vítěz kategorie hobby poháru Časovek do kopce 07 a druhý 
v celkovém pořadí a rovněž superpořadí Tréninkové Tour 07  

Dnes je 15.2.2008, co právě děláš? 
Právě jsem v práci a čekám až to tu ukončíme a půjdeme domů. 

Můžeš prozradit něco o tvé zimní přípravě? 
Ne (smích). 

Hmm. Ale přesto, děláš něco oproti předchozím rokům jinak? 
Dělám. Jezdím na kole a dokonce jsem i párkrát běžel.To jsem v zimě 
nikdy nedělal nebo jen zcela výjimečně. 

Jsi zatím spokojený s jejím průběhem? 
Jsem spokojený. Ukopl jsem si malíček, narazil koleno .Co víc bych si mohl přát. 

Na co se v sezóně 08 zaměříš? Kde tě uvidíme v akci?  
Zaměřím se na paměť, abych si na závody nezapomínal brát sebou tretry, přilbu apod. 

V akci mě uvidíte asi na nějakých cyklistických závodech . Fotbal nehraju. Nebo se můžeme potkat na 
nějaké free party třeba na čarodteku jestli bude nějakej dobrej a já se tam letos dostanu… 

Co by pro tebe mělo být vrcholem sezóny? 
Vrchol sezóny by pro mě měl být….hmm, tak tím jsem se ještě nezaobíral. 

Dáváš si pro sezónu 08 nějaké cíle? S jakým umístěním budeš spokojený? 
Ještě jsem si cíle nedal, ale asi je nejvyšší čas si nějaké dát..začnu o tom přemýšlet. 

Proběhly přes zimu nějaké změny vybavení? Vstupují do hry nějaké novinky na tvém kole?  
Mam nový mobilní telefon. Starý už si dělá co chce. Je 
z něj poloautomat. Občas si něco smázne a je mu 
jedno jestli to chci nebo ne. Možná si nechám 
ustřihnout asi tak 2-6 dredů, takž to by mohla 
být nějaká váhová úspora. Novinky na mém 
kole nejsou žádný. Snad ani nebudou. Doufám, 
že mi nic nepraskne, abych to pak musel měnit. 
Vlastně jedna novinka tu je. Nová duše v předním 
kole. Nedávno jsem měl defekt. 

Ještě něco přidáme? 
Spíš ne. Asi by to nebylo k tématu a 
už vůbec by to nebylo zajímavé, 
ale dík a někde na silnici nebo 
v terénu na viděnou. Doufám, že mě 
už nechají taky vyhrát. Zezadu je 
znám už dostatečně …mějte se. 

 


