Na prahu nové sezóny: Miloš Brdlík (CS Stodůlky)
Ostrý start závodní sezóny 08 je stále ještě daleko,
ale cyklisté ani pořadatelé závodů nezahálí. Co
právě dělají a co letos plánují lidé stojící v pozadí
cyklistických klání?
Na naše otázky odpovídá zakladatel závodu Stodůlky
– Karlštejn - Stodůlky
Miloši díky, že si našel čas na naše otázky. Dnes
je 27. 02. 2008, co právě děláš?
Piju pivo! ( smích ). Jinak samozřejmě začínám
s přípravou 26. ročníku závodu Stodůlky – Karlštejn
– Stodůlky, pořádaného dne 14. 9. 2008
Můžeš prozradit něco o zimní části tvého
cyklistického roku?
Letošní teplou zimu maximálně využívám
k cyklistickým vyjížďkám, jinak trénuji na trenažéru. A
také jsem se týden připravoval na horách, na
běžkách.
Mohl bys představit tvůj/váš závod?
1. závod se konal již v roce 1988 a v prvopočátcích
se konaly i 2 závody ročně. Letos se na trasu mezi
Stodůlkami – Karlštejnem – Stodůlkami vydají
cyklisté již podvacátéšesté.
Chystáte oproti předchozím rokům nějaké
změny?
Ne. Trasa zůstává tradiční, od posledního ročníku
pouze se dvěmi vrchařskými prémiemi.
Kolik lidí se na vaší akci podílí?
Obyčejně je nás asi 12. Ideální stav by byl okolo 20
lidí. Problém je ovšem dát tolik dobrovolníků
dohromady. Pokud by se někdo mezi dobrovolníky
chtěl přihlásit, budeme rádi.
Ty jako cyklista – kterých závodů se letos chceš
zúčastnit?
Asi žádného.
Stodůlky –
Karlštejn –
Stodůlky jako
ředitel
závodu jet
bohužel
nemůžu.
Naposledy jsem závodil v loňské sezoně v seriálu UAC.
Dáváš si pro sezónu 08 nějaké cíle?
Udržet si dobré zdraví, abych mohl co nejvíce jezdit na kole.
Vzkážeš něco návštěvníkům našich stránek?
Rád bych je pozval na všechny akce, které pořádá CS Stodůlky v roce
2008. Jsou to celkem 4 oficiální vyjížďky a závod Stodůlky – Karlštejn –
Stodůlky. Případně na společné tréninky každou sobotu a neděli od 9:00.
Sraz je vždy v Chrášťanech u Scanie. Veškeré informace hledejte na
našich stránkách www.csstodulky.cz
Díky moc za rozhovor.

