Silniční sezóna 2008: Petr Pohořalý (SOS)
Ligy, poháry, jednorázovky jsou v plném
proudu, takže cyklisté a samozřejmě 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 2.6.2008, co právě děláš?
Ahoj, tak dneska je pondělí, takže klasika ..
Nejdřív do práce a potom se zase vrhnu na
poslední fázi příprav etapového závodu
Křivoklátské peklo, ne že bych se mu v práci
nevěnoval (smích). Možná se stihnu i trochu
projet na kole, uvidíme.
Můžeš prozradit něco o dosavadní části tvého cyklistického
roku?
(smích) Tak tomuhle tématu bych se teda fakt rád vyhnul (smích)
Na kole mám najeto nejméně od roku 2000, kdy jsem začal jezdit,
k dnešnímu dni od ledna asi 1800 km. Na závody sice jezdím, ale
hlavně z důvodu, abych potkal svoje kamarády, výsledky za to fakt
nestojí. Hodně času zaberou přípravy na etapák, ale musím
přiznat, že mi chybí hlavně motivace a nějaký konkrétní cíl. Asi to
bude věkem (smích).
Mohl bys představit tvůj/váš závod, který je 14. a 15. 6. letos
nově etapový?
Ano, letos jsme z jednorázového závodu poskočili na etapový
závod. Na křivoklátsku se mi strašně líbí a chtěl jsem pro cyklisty
připravit něco většího a zajímavějšího. Mimo to mě nebaví, když
něco dělám a nikam to nepostupuje. Takže jsem vymyslel etapák a
naštěstí se to v týmu a u mých dalších kamarádů parádně chytlo.
Závod čítá 4 etapy ve dvou dnech v pořadí: časovka, hromadný
závod; hromadný závod, časovka do vrchu. Úvodní časovka jde
navíc jet i samostatně, k etapovému závodu jsme ještě přidali
nedělní hobby závod na 20 km, pro opravdové hobíky, a dětský
závod, který se velmi slušně vyvíjí.
Dali jsme si za cíl, uspořádat závod, který nebude jen klasickým
UAC závodem, ale chtěli bychom nalákat daleko širší okruh cyklistů
a pro účastníky připravit příjemný cyklistický víkend se vším všudy.
Pro závodníky zajišťujeme občerstvení, ubytování, vyrábíme
pamětní trička, které si může kdokoliv objednat, závodem bude
provázet moderátor, v místě registrace bude stánek Specialized
s možností zapůjčení kol na závod. Závod vylepšujeme i po stránce
technické a dekorační a samozřejmostí je hromada pěkných cen,
které získají nejlepší závodníci ale i ti, kteří vydrží až do závěrečné
tomboly.
Kolik lidí se na vaší akci podílí?
Na závodě pracujeme už od prosince loňského roku. Celý závod
táhneme já s mojí pravou rukou Mirkou Lukášovou, která udělala
opravdu veliký kus práce a bez ní by byl závod snad ani ne

poloviční. Další strašně důležitou osobou je Honza Brabec, který
nám udělal ty nádherný stránky www.krivoklatskepeklo.cz , bez
nich by to bylo myslím o hodně moc chudší. Na závodě se více
podílí dalších 5 lidí, kteří mají na starost jednotlivé úkoly, no a jsou i
další pomocníci, kteří tu a tam pomůžou když je potřeba a těch
bude tak 5-10, ovšem bez nich by se to taky neobešlo. Na
samotném závodě pak bude přes 30 pořadatelů!
Je to opravdu hromada práce a těmto lidem patří veliký dík, kor
v dnešní době, kdy většina společnosti funguje pouze za peníze a
udělat něco pro druhého zdarma a ve svém volném času už se
téměř nevidí...
Ty jako cyklista – kterých závodů se letos chceš účastnit?
Zase taková nepříjemná otázka v letošním roce (smích). Musím
říct, že nevím. Chtěl bych alespoň trochu potrénovat a vyrazit jako
každý rok do Alp a Dolomit, kde to mám fakt moc oblíbené, ale bez
nějakého tréninku to tam moc nejde. Tady se určitě zúčastním
nějakých UACů, DABY, ale i některých vašich KPO, i když to bude
letos jen tak dopočtu (smích). U vás to bude určitě Radotín II, který
beru jako správný extrém a mám ho velice oblíben, přestože v cíli
plivu krev (smích) Škoda, že letos nemáte v kalendáři to loňské
Vrané, ta trať byla taky hezky extrémní. Časovky typu placka Karlík
já neberu moc jako časovky do vrchu, přestože jsem ji letos jel, ale
chápu, že jsou oblíbenější.
Máš v nich nebo mimo nich nějaké cyklistické cíle?
Jak jsem řekl, sportovní cíle jsou v letošním roce ten největší
problém. Možná o nich začnu uvažovat po Křivoklátským pekle,
jestli se trochu rozjezdím. Největším cílem a výzvou je pro letošek
rozhodně uspořádání etapáku Křivoklátské peklo tak, aby všechno
klaplo jak si přejeme. Ale tak nějaká bedna alespoň u vás by byla
fajn (smích)
Tak ať vyjde počasí a všechno klapne. Dík moc za rozhovor.
Taky díky (smích)

