Cyklistická reportáž ze silvestrovské noci
Příchod nového roku 2010 jsem oslavil opravdu tak cyklisticky, jako nikdy dříve.
Tento rok jsem sice zase moc nejezdil, ale před koncem roku se moje kilometry blížily ke
3 000.
15. prosince 2009 jsem si od boku spočítal, že mi chybí 55 km do třech tisíc. To by neměl být
problém a po vánocích jsem vyjel na okruh 40 km. Byla mi hrozná zima a tak jsem si řekl, že
zbylých 15 km dojedu doma na rotopedu, nemaje trenažér.
30.12. večer jsem si sednul k počítači a prostou sčítací metodou jsem zjišťoval přesný počet
mých Kilometrů 2009. Ani si nedovedete představit, jaké bylo moje překvapení, když mi
tréninkový program prozradil, že neskutečně/skutečně není zbývajících kilometrů do 3 000
jen 15, ale 65.
A tak jsem nasedl na rotoped a začal ve volných chvilkách dojíždět zbývající sumu, přičemž
jsem z pedálů střídavě střásal čtyřletého syna a odrážel útoky devítiletého, který zrovna také
nutně „potřeboval“ trénovat. Po třech až pěti kilometrech jsem si spolehlivě zapisoval ujeté
hodnoty.
Na Silvestra v podvečer jsme pak šli odpálit pár rachejtlí, zůstali na skleničku u známých a
vrátili se domů ve 22:56. Jako první jsem provedl bilanci rotopedových kilometrů a s hroznou
hrůzou zjistil, že mi stále ještě chybí 27 kilometrů a mám na to právě hodinu!
Rychle svléknout a na rotoped. Jak šel čas a já ukrajoval a počítal kilometry, začalo mi
docházet, že pokud to chci stihnout, musím zvýšit rychlost. Z nejvyššího stupně zátěže 8
jsem tedy postupně přepnul až na stupeň 5. S maximálním vypětím všech sil jsem ukrajoval
poslední kilometry, a když na ČT1 naskočil ve 23:58 orloj, zbýval mi kilometr a půl. Kadencí
šlapání odhadovanou na 150 jsem dojížděl poslední kilometr a číslice na tachometru
naskočila na 27 přesně ve 23:59:50….
Takže – hurá – mám 3 000 a ještě s 10 vteřinovou rezervou.
Pro někoho málo, pro někoho nepředstavitelně hodně, pro mě tak akorát.
Přeji mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a kilometrů 2010
Dušan Příbrský (KPO)
PS.: ten debil z Microsoftu mi bez varování mění všechna „rotoped“ na „ortoped“.

