Na prahu nové sezóny:
Diablo - Pavel Zach
(Vinohradské Šlapky)
Sezóna 07 je dávno
minulostí,
ostrý
start
závodní sezóny 08 je stále
daleko, ale cyklisté ani
pořadatelé
závodů
nezahálí. Co právě dělají a
co letos plánují lidé stojící
v pozadí
cyklistických
klání?
Více
v dalším
pokračování této rubriky.
Dnes je 13.3.2008, co
právě děláš?
Najíždím zimní kilometry a
finišuji přípravu Prvního
Šlápnutí.
Můžeš prozradit něco o zimní části tvého cyklistického
roku?
Protože hodně cestuji a nemohu si s sebou brát kolo, začal
jsem běhat a plavat, abych se udržel v kondici. Dokonce
jsem odběhl nějaké kratší závody. Mimo jiné i Velkou
Kunratickou a Zbraslavský běh. Na rozdíl od kola bych
řekl, že jsem vrchařem, protože mi všichni utečou z kopce.
Mohl bys představit tvůj/váš závod?
První šlápnutí a podobně Šlápnutí Poslední má být
oslavou cyklistiky. Vychází dnes již z několikaleté tradice,
která začala tím, že se sešlo půltuctu jedinců, kteří měli
rádi kolo a chtěli si to společně užít. Z půltuctu byla loni
kopa a letos se necháme překvapit.
Chystáte oproti předchozím rokům nějaké změny?
Ano. Došlo k legalizaci Šlapek. Jsme nyní občanské
sdružení. To nám umožnilo
vystupovat jako právní
subjekt vůči úřadům. Akce začala zajímat
veřejnost,
instituce i firmy –
spolupořadatelem se
stala obec Vysoký
Újezd, mediálními

partnery se stalo Radio Hey a firma Datalite. Chceme se
nejenom bavit, ale též chovat zodpovědně ke společnosti,
partnerem je tak třeba i nadace Krtek. Co naopak měnit
nechceme je dárek a tombola pro každého při zachování
volného startovného. To samozřejmě se stoupajícím
počtem účastníků a zformalizováním akce extrémně
zvýšilo nároky na schopnost samofinancování.
Kolik lidí se na vaší akci podílí?
Pro Šlapky je tradiční jistý nedisciplinovaný, ale překvapivě
fungující systém, kde jakoby neexistoval žádný řád, ale
nakonec se všechno povede. Takový neformální Rotary
klub. My pořádně ani nevíme, jak se kdo jmenuje a co
vlastně kromě "šlapání" dělá (smích). Vinohradské Šlapky
se registrují a vystupují zásadně pod přezdívkami, nikoli
svými civilními jmény. To se dovíme vždy až tehdy, když je
něco potřeba. (Skutečná lahůdka je používání různých jmen pro
stejné závodníky při vzorně připravené hromadné registraci před
závodem, pozn. KPO). Vypadá to, že to nejde a najednou se

ukáže, že to někdo ze Šlapek prostě má nebo umí. A
Šlapek je dnes skutečně hodně. Navíc nám pomáhají i
další přátelé a cyklistické kluby včetně toho Vašeho. Všem
tímto děkuji.
Ty jako cyklista – kterých závodů se letos chceš
zúčastnit?
Rád bych jezdil závody UAC. Do tohoto seriálu chceme
letos též přispět závodem Šlap okolo Slap, o kterém si
můžeme říci třeba příště (smích). No a potom na co zbude
čas. Já se při tréninku jenom tak vozím, takže ty závody
potřebuji kvůli jejich intenzitě. Samozřejmě, že si přijedu
též vychutnat nějaké ty Vaše kopce.
Dáváš si pro sezónu 08 nějaké cíle?
Cíle nemám, ale přání. Zdraví a skloubení kola s rodinou.
No a pak úspěšné zvládnutí námi pořádaných závodů.
Vzkážeš něco ostatním hobbíkum?
Ať se kolem baví a užívají si každý metr. Ať si každý najde
svůj balík a toho svého “soupeře“. První příležitost je tady
už 5.4.v 10:00 ve Vysokém Újezdě.
Dík za rozhovor a ještě pro úplnost váš web?
www.vinohradskeslapky.com

