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nehodlám trávit neděli čekáním a vůbec celý víkend na kole. Už při 
rozjíždění je cesta téměř suchá. Ranní pocity fajn, ale skutečnost je 
poněkud jiná. Do kopců to netáhne a zrovna tyhle brdky je potřeba 
vylámat na velkou a vůbec se s tím nemazlit. Tak snad se to ještě 
rozjede. Na závod nechávám dlouhé návleky a sundávám jen 
vestu. 
Malinko přepálený začátek, ale rychle si uvědomím, že takhle by to 
nešlo. Přede mnou startovali ctihodní pánové, které po chvilce 
sjíždím. Jeden, dva, tři, čtyři… V protisměru už se vrací první 
startující. V háku za sebou jedou dva z CSK Markus, neřeším, 
jejich věc, mám starosti sám se sebou. Už se blíží kruháč, malinko 
zpomaluji, aby to neuklouzlo. Pořadatel huláká "otočit a zpět". Vím, 
nejsem blbej, ne? Jedna odbočka, druhá, třetí a na další sjíždím. 
Jenže on má ten kruhák pět přípojných cest. Okamžitě si to 
uvědomuji a hlavou mi probleskne úplně stejné Rudovo zaváhaní 
před rokem. To mi zlepší náladu a dokonce se začnu usmívat. Přes 
ostrůvek otáčím a vracím se. Je potřeba si nudné šlapání nějak 
zpestřit :-). Tak, opět zalehnout do hrazdy a mazat zpátky, dva, tři 
kousky ještě docvaknu a do závěrečného kopečku to rvu ze sedla 
na maximum. Výsledný čas 46:22 mi nic neříká, neb si nepamatuji 
loňský výkon. Na nějaké vyjetí není nálada a balím kolo do auta. 
Začíná pršet a dokonce se přidávají i kroupy. Akorát na Rudův a 
Jirkův start. Pánové to malinko překombinovali :-). Ale na výsledku 
se to neprojevilo, naopak, Ruda vybojoval bednu. Do příštích let 
bych poprosil KPO regulovčíka na inkriminovaný kruhový objezd. 
Slovy Jirky Humplíka jde zřejmě o nějakou "KPO úchylku". 
Celkově jedenáctý čas a díky menší účasti a absenci 
časovkářských es i více bodů do soutěže. 
 
Zhodnoceno jako povedený víkend, auto nás nesrazilo, na zem 
jsme si nelehli a k tomu jsme přidali i nějaké výsledky. Teď ještě 
potrénovat kopečky aby to v nich nebylo jen trápení. 
 
Robert, KPO 
 
foto 
http://honzaherda.rajce.idnes.cz/Mamut_tour_-_14_05_11/# 
 
http:///fotografie-zavodu/uac/2011/velka-dobra-petr-janous-174/ 
 
výsledky  
http://www.sport-base.cz/v11.html 
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Info o týmech: 
http://www.kpo.cz/2011/tymy-2011.pdf 

foto: www.racergallery.com 


