
Na prahu nové sezóny: Michal Malášek (KPO) 
Závodní sezóna 08 se pomalu rozbíhá a cyklisté 
ani pořadatelé závodů nezahálí. Co právě dělají 
a co letos plánují lidé stojící v pozadí 
cyklistických klání?  
Více o letošní podobě poháru Časovek do kopce, 
TT a souvisejících věcech hledejte v tomto 
příspěvku.  
 
Michale díky, že si našel čas na naše otázky. 
Dnes je už 11. 04. 2008, co právě děláš?  
Počkej, jako rozhovor?(smích) Tak samozřejmě 
chystám časovky. Nejvíc práce mi dá vždycky 
před začátkem sezóny si vzpomenout, co 
všechno je potřeba nachystat, komu poslat 
žádosti, oznámení a tak, ale to už samozřejmě 
běží dýl. Teď už je nejvyšší čas to všechno 
shromáždit, zkontrolovat a za týden jdeme na 
Třebotovce na to. Doufám, že tam budeš.  

Se ví. Můžeš se ještě vrátit a prozradit něco o 
zimní části tvého cyklistického roku?  
Ale no tak asi dvakrát mě Jirka Sladký vytáhl, 
jinak to byla bída. Občas jsem mrknul na válce, jestli tam ještě 
jsou, nějaký ten zavírák, otvírák…   

Mohl bys představit závody KPO 2008?  
Rád, letos poběží už 10. ročník Časovek do kopce. Tehdá 
před 11 lety, když jsme zkušebně udělali 3 závody v Radotíně 
u cementárny, něco jako nultý ročník, nás určitě nenapadlo, 
že to poběží takhle dlouho.  Letos chystáme obvyklých 7 
závodů a tentokrát bychom v rámci jubilea chtěli zařadit vedle 
osvědčených kopců pár lahůdek z minulosti. Vedle zavedené 
úvodní trojice chceme zkusit po 4 letech opět Koledník, 
revoluční technologií opravená silnice u Solopisk nás 
inspirovala k opětovného zařazení Roblína, no a desetileté 
„The best of“ Časovek by mělo vyvrcholit mistrákem poháru – 
společným závodem s pohárem UAC v Řevnicích. Že bysme 
zkusili pozvat Lance?(smích) Doufejme, že se někde 
„nešprajcne“ úředník a budeme moct v těchto lokalitách 
uspořádat. 

Vedle časovek už běží taky 3. ročník Tréninkové tour, která si 
žije vlastním virtuálním životem. Za kolik si měl aktuální 
etapu? 

(smích) To ti neřeknu, ještě to tam pojedu poladit. Ten 
úvod je pěkně vostrej, dobrá trať. Pojďme ale 
k normálním závodům - chystáš oproti předchozím rokům 
nějaké změny?  
V Časovkách? Letos toho bude víc. Jednak ty tratě, mistrák a 
taky letos zkusmo pohneme s kategoriema. S tím souvisí taky 
trochu jiný způsob vyhlašování. Na Třebotovce uvidíš.  

Opět chystáme Biomatematický model. Letos jsme hodně 

přemýšleli jaké tratě zvolit, aby byly vstupy co nejvhodnější. 
Loni jsme použili data z úvodního kopce (Třebotovka) a 
rovinatá data z Karlíku, jenže to rovinka opravdu není. Letos 
tedy použijeme k hodnotám z Třebotovky výkony ze 4. etapy 
TT, což bude nová trať - opravdu excelentní rovina bez 
zatáček, kterou si, doufám, žádný rovinář nenechá ujít. Teď 
prozradím jen to, že bude mít hodně přes 11km!   

Kolik lidí se na závodech podílí?  
S časovkama máme výhodu, že na rozdíl od hromadných 
závodů obvykle nejsou tak náročné na počty lidí. Stabilní 
sestavu tvoří cílová sekce – Pavel Malášek,Tonda Tenkrát,   – 
časomíra a Jirka Sladký – průjezdnost cíle a zvládání 
pozávodní euforie účastníků. V cílové sekci podle situace 
alternuje u počítače také Dušan Příbrský. Mezi stálice 
startovního odpočítávání patří Honza Krpata, Petr Jiříček a 
Dušan, pokud není v cíli. Velkou organizační oporou byla 
rovněž Lucka Termerová-Vojšová, která je navíc certifikovaná 
sportovní rozhodčí, nyní má však s dvoumístným kočárkem 
trochu jiné radosti. Prezentace a start a zabezpečení tratě je 
většinou lehká improvizace a všem, kteří jsou ochotni převzít 
část organizačního břímě jsem samozřejmě velice vděčný. 
Letos se možná v roli organizátorů budou objevovat naši 
pochroumaní kolegové Michal Dvořáček, ke kterému, 
s komplikovanou zlomeninou nohy, přibyl Lukáš Mikina. Kluci 
ale chtějí být u toho, tak uvidíme, jak se budou cítit a jestli jim 
to šrouby dovolí... 
 
V Tréninkové Tour je to samozřejmě s nároky úplně jinak. 
Jsou to asi jediné závody, které si můžou všichni pořadatelé 
skutečně užít naplno (smích). 
 
Ty jako cyklista – kterých závodů se letos chceš 
zúčastnit?  
S mojí výkonností? (smích) No samozřejmě si užívám TT. 
Z normálních závodů mám oblíbené Stodůlky – Karlštejn – 
Stodůlky a letos jsem zvědavý na nový závod CKKV – 
Halounské okruhy. ExBrdské dvoukolo byl kdysi první závod, 
co jsem jel a pokud to šlo, nenechal jsem si ho nikdy ujít a 
stejně se mi líbila kdysi Liteň (Vyčerpací štvanice CKKV), 
takže nové Halounské okruhy by mohly být, předpokládám, 
někde mezi a to by mohlo být fajn. Jinak nic moc neplánuju, 
snad, když jsem propásl PRS, se dostanu na POS 
Vinohradských šlapek. 
 
Dáváš si pro sezónu 08 nějaké cíle?  
Spíš přání v rovině organizátorské – aby nebyly problémy 
s úředníkama, aby bylo dost lidí na pořádání, aby vše 
probíhalo hladce, žádné pády, škody, komplikace s dopravou 
a samozřejmě aby to lidi bavilo. 
Díky moc za rozhovor.  
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