KPO – Racing Minutes: Kolem Posázaví (UAC)
Opět se hlásí náš závodní zpravodaj Marhi se svým, tradičně emotivním, příspěvkem z dalšího klání poháru UAC.

Přátelé kamárádi. S mírným zpožděním
přináším rozpačitou reportáž o akci Kolem
Posázaví. To první jsem si následně
způsobil vlastní šikovností (s frakturou
klíční kosti se psát prostě nedá) to druhé
nešikovností.
Ale popořadě. Po značném natěšení se na
první ročník, mocné přípravě, kterou jsem
přehnal a vyzbrojen důvěrou v orientační
smysl, jsem se dostavil na start. Startovní
pole bylo opět nadupané a pro některé se
ještě přitížilo. Dorazil i Tomáš Okrouhlický
( AC Sparta) a tak bylo jasno, že tedy
kavárna se nepojede. Což mě naprosto
nevzrušovalo, jelikož stav mých hlavních
zbraní vykazoval dost solidní zakyselení a
tudíž v lepším případě pouze přežití
v zadních vojích. No aspoň v tomto jsem
se nespletl.
Trasa byla papírově opravdu pekelná. Co
jsem ovšem málem nezachytil, byl start.
Takový start , nestart. Naštěstí mě to až
tak netrápilo. Ihned po rozjetí jsem totiž
dospěl k závěru, že to není špatné, nýbrž
zoufalé a tudíž budou zážitky. No nemohl
jsem ani za vlast. Radim Skála (Sokol
Veltěž) mě sice povzbuzoval, ale nešlo to.
Trasa Chocerady - Vestec - Vodslivy mě
utvrdila v tom, že jsem si měl dát asi
zábavu někde u rybníčku. Kde se vzal tu
se vzal objevil se, či spíše mě sjel Martin
Jelínek ( H.I.C). Mocně mě povzbuzoval a
dokonce na vršku pro mě nekonečného
kopce
počkal.
Pak
se
už
dalo
výsledky:
www.uac.cz

spolupracovat ve dvou. Chvíli jsme jeli jak
k ohni a pak si počkali na další dvojici, co
jela za námi. Opravdu vybraná společnost
Petr Beneš (Vin. Šlapky) a Petr Štastný
(SOS). No s tím se už dalo něco dělat.
Ovšem Petr Beneš nasadil z kopce do
Sázavy takový kvapík, že nám odpadl
Martin Jelínek a tam se stala chyba.
Přesně v Sázavě na mě vyšla špice a já
neomylně špatně odbočil. Opět. Ale nutno
dodat že značení bylo značně zmatečné.
Šipek na zemi bylo víc než možných
směrů k odbočení. Ani nevím jak, ale valily
jsme směrem na Rataje. Tam proběhla
první schůze šťábu. Petr Beneš vyrukoval
s mapou a prostě nám oznámil, že sice
tuší kde jsme, ale že jsme nejenom mimo
trasu, ale hlavně mimo mapu. No porka
mizéria. Bylo vymalováno. Odhadem na
poslední známou trasu pár km. A po trase
jsme měli asi tak hodinu na první
závodníky. Takže změna plánu a od Ratají
rovnou na Nechybu a Vlkančice. Po cestě
jsme míjeli spoustu známých fanoušků a
těm málem vypadli oči z důlků. Přiznám
se, že jsem se neudržel a hecoval to
pokřikem EPO, EPO.
No nic. Když už, tak už a ve Vlkančicích na
vršku jsem zavelel a šlo se na pívo. Sice
ještě padly návrhy, počkat na baby a
doufat že nám to projde. To ovšem
posléze padlo. Tak nějak jsme nakonec
vyrazili a opravdu se nechali pohltit
balíkem. Sranda byla, že jsme nebyli jediní
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zoufalci co zakufrovali. Ovšem na naši
zkratku nikdo neměl. Já si počkal až na
další skupinku. Za prvé jsem to dotyčné
slíbil a jsa si vědom toho, že mám ještě
plné nádrže jsem chtěl gentlemansky
pomoci. Dobře jsem udělal. Zbytek či další
skupinka dívek byla na tom bídně. Vedro,
těžký terén udělal své. Ani chlapi co s nimi
jeli, nemohli. Poslal jsem plné bidony do
davu a šel na špici. Snažil jsem se držet
tempo, co byli ti za mnou schopni jet.
Zvláště jedna děvčica si povzdechla že „
zlatá dráha“
No neplánoval jsem to, ale nakonec jsem
na kopeček vyjel jen s Fáfi ( Lucie
Řimařová - Vin. Šlapky). Tak jsem ji tak
nějak hecoval, snažil se jí co nejvíc radit
abychom dojeli do cíle. Pro mě turistika,
pro ni nadoraz. No projeli jsme cílem a já
se šel sportovně prásknout a nechat se
DNF.
Pak už to bylo jen o cestě domů atd. Co
mě trochu zklamalo, byla navigace po trati.
Ale po té co jsem vyzvěděl zákulisí tak
skutečně organizátoři snahu měli a
myslím, že napřesrok už budou vědět co a
jak. Můj mrzký výkon mi jen pomohlo
ospravedlnit to, že když se něco děje tak i
s parádou. Počasí ovšem bylo naprosto
bez chybičky. Takže za mě dobrý i
s rozpaky a napřesrok to snad objedu.
Marhi (KPO)
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