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Syoicfboobyw$Jirnboa bjrdliko. ZadovI ČásI S
pěenvoo vylninr a spmiálnlor varen pro dokonalé cdvdrrírf,
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Kráabd cyhlisricbé aakanicn. kombinace oaaroriáln LYCP.A
o imid Oo borni ČIsii. ‚povolni prnii-sklnruná úprava
na úrarkra pro bozpedird O mdrnnofl pnimdioé držme Mlok
Cen.: KČ 299.-

Cplriislicbd karboly aerem. V zavodním dnigoo MP-OS.
Matném Lycea a prodyšná dasbooá Sina Pokodloá
prolsioréloi držba s Isold os aoíi-bakieriálol dproono
Cena: KČ 899,-

90 Kč

O

2
L.

-D

0)
C
C

C

0)
vl
D
L.

-a

atributu. ~ E
_D >
Oo
-ö-D

_O C
>Co

rQ

U
Ov,
— 0)
0>

vl -~
>~O

~0—
L.0
o o~

00
C 0
vl0

O
N N
Oo
>C

0~
‘N

O
Ov
—O
0o
~vl

.1
fl.

chory tsťcho ovech
Je to blking, poznávačka nebo opa-

lovačka?
Začněme odpovědi na otázku, co od

takové dovolené může otrlý biker vlastně
čekat? Není to Jen běžná opalovačka
v Chorvatsku, proložená občasnými de
setikilometrovými výlety na kole podél
pláži, aby se na ni nestydatě nalákali na
dšenci pro horská kola? Předem múže
me odpovědět - neni, i když opalováni si

na ni až 24 pasažérů, kteří mají v poct
palubo dvoumístné k uty. Kajuty nejsou
velké, tvoři je většinou palandy, bedna
na věci a asi 2 m2 prostoru, kde máte
také umyvadlo se studenou pitnou vo
dou. Klaustrofobici nebo romantici však
nemusejí zoufat. Loď má dvě paluby
a na té horni, otevřené, kde se mimo
chodem skladuji i vaše kola, je dosta
tek místa pro osm romantických noci
pod zářicím hvězdným nebem. Kajuta
vám pak může celý pobyt sloužit jako
zavazadlový a převlěkaci prostor a pří
pravna nápojů na cestu.

. Pokračováni na str. 4

Znamé logo Airbrushove
firmy vzniklo právě ze
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Martin si jako malý fanda
do modýlku oblíbil bom
bardér B2, Bára pak žije
v mystickém světě svého
znamení ryb. Jak tornu
byva v reálnem světě, da
li se dohromady dva lidé
s vidinou uspechu a kari
éry Tvrdou prací a vy
cerpávajicí drinou se vy
pracovali na posty známé
a všemi opěvované. Tak

takhle to zvenku vypadá, ale doopravdy je to up]ně ji
nak. Martin pracoval u motorek a Barbora v reklamní

e měla předpoklady pro vytvarnou prá
ci s ohledem na odborné vzdělání v daném oboru.

Zeptali jsme se tedy na pár věcí ohledně vyvoje
. Pokračování na str. 2

pa
S kolem v autě, autobuse, vlaku, le

tadle - to jsou dobře známé situace
pro každého cestujiciho bikera.

Ale s kolem na jachtě? Zni to tak exotic
ky, že by to snad mohla být nějaká bl
bost. Po vyzkoušeni tohoto nového tahá
ku jedné pražské cestovní kanceláře mo
hu řici. že není. Naopak, desetidenni
program s kolem na jachtě po chorvat
ských ostrovech se zdá být výborným
spojenim pro bikery dosud těžko spojitel- užijete do sytosti také. Jak to tedy na ta
ného - tvrdého bikování s koupáním v mo ková dovolené probíhá?
ři a exotikou Jadranu. Potěši stejně vás, Po nočni jízdě autobusem přijedete
ale i (pozor!) případné nebikujici partnery dopoledne do Splitu a zde je jíž připra
nebo rodinu. vená k naloděni vaše jachta. Vejde se
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Cbtlisboie dres Anlbor Raoiog Popormo.O5, emi maieniál
Pilno 2~. 10 sidol k~oy Cena: KČ 899r
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a fungování B2.
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Ve Žďáru nad Sázavou
se letos konala výstava
všemožných produktů,
které mají co do činění
s cyklistikou.
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.Dokončenízest, I
Posádku lodě tvoři kapitán, kuchař, ste

ward a uklízečka a ti vytvářejí spolu s vy-
bavením lodi až nečekaný komfort. V prvě
řadě dostáváte v jídelně teplé snídaně
a večeře (jsou v ceně zájezdu, pitiv jídel
ně se platí zvlášť - k mání jsou minerálky,
pivo, vino, tvrdý alkohol), dále pak máte
k dispozici čistá sociálni zařízeni, včetně
dvou sprchových koutů s teplou vodou,
kterou ohřívá dieselagregát lodě.

Když už jsme utě lodě, jak vidíte na fot
ce, nejedná se o supermoderní jachtu,
ale o upravenou italskou nákladní loď,
které se stavěly na přelomu stoleti. Tu na
ši např. ukořistili zaválky jugoslávští party
záni a při nedávných etnických válkách
vozila zásoby do obleženého Dubrovniku.
Loď se pohybuje hlavně pomoci motoru
a plachty ‘~sí kapitán jen jednou pro
vaše fotoaparáty. Námořní jachtaři si tedy
na své přiliš nepřijdou.

Totéž se však nedá říct o bikerech. Po
odpluti ze Splitu je totiž čekají dlouhé pře
jezdy zdejších ostrovů - v základní nabid
Ce jsou turistům známé Hvar, Brač,
Korčula a ještě donedávna zavřený Vis
(byl zde štáb jugoslávské armády). Jako
bonbonek pak navštivite i ostrůvek
Biševo, kde se nachází známá jeskyně
Modrá špilja, V ni si sice na biku neužije
te, protože se do ni vplave otvorem v po
břežnich útesech, zato si mCižete vyzkou
šet adrenalinové potápěni na nádech v je
jich blankytně modrých vodách. Ven lze
vyplavat asi šestimetrovým přírodním tu
nelem vykotlaným pod hladinou moře.

Jmenované ostrovy není nutné mno
hým představovat. Přesto si o nich něco
stručně řekněme. Najdete tu překrásná
starobylá kamenná méstečka 5 čilým ks
várenskýn ruchem, který se soustřeďuje
právě kolem přístavů, v nichž zakotvíte.
Na rozdíl od pevniny, na ostrovech prak
ticky nejsou moderní turistické komplexy,
a tak jak při bydlení, tak při přejezdech
ostrovCi přijdete na chuť původní atmosfě
ře jadranského středomoří s jejlmi ka
mennými vesni6kami, vinnými tavernami
a subtropickou vegetací. Čeká vás i řada
zajímavosti, jako mramorově doly na
Hvaru, Titova jeskyně na Visu nebo staro
bylé divadelni představení v kamenném
klenotu - městečku Korčula. Pří přejez
dech lodi se mužete i dosytosti nakoupat

na liduprázdných plážích opuštěných zá
tok, kde kapitán občas zakotvi.

A TEĎ POUZE K BIKII%IGU
Vlastní cyklistický program probíhá tak

to: večer připlouvá loď do nějakého při
stavu (většinou se spi každý den v jiném)
a ráno vyrážíte na přejezd příslušného
ostrova. Loď mezitím přejede do jiného
přístavu na ostrově, kde na vás čeká
a kde většinou i přespíte nebo přeplujete
na dalši ostrov. Trasy přejezdů, na něž
máte zhruba osm hodin (pokud chcete
stihnout večeři), si můžete upravit dle
vlastního uvážení tak od 30 do 100 i vice
kilometrů.

Na ostrovech jsou asfaltové silnice
s velmi malým provozem, sil šotolinových

a kamenitých cest a dále kozi stezky. Na
jízdu pouze po asfaltových cestách by
vám mohlo stačit silnični kolo (i když asfalt
neni na všech místech dokonalý). I někte
ré přejezdy pouze po asfaltu vám však
mohou dát zabrat, neboť převysení i ve
dro jsou značné. Celkem běžně se dostá
váte od moře stálým klesánlm a stoupá
ním až do 600 metrů nad mořem (někdy
až do 800), Jde vás čekaji nádhemé vý
hledy na pobřeži a další ostrovy i několika
kilometrové sjezdy dolů do přístavů.
Jezdíte, podle nálady, sami nebo ve sku
pinkách dle mapy, kterou vám poskytne
cestovka.

Tvrdši a dobrodružnějši povahy si vybí
raji neasfaltově cesty, kde je již nutné
trekkingové nebo horské kolo. A ti největ

DJtť

ši drsňáci voli přejezdo-přechody kozich
stezek (což jsou kamenité cestičky vede
né většinou poděl rozeklaného pobřeži).
Pro ně je ideálni celoodpružený bike, ale
i profíci zde musí občas kolo přenášet.
Cestovka ma již některé tyto cestičky
zmapované, můžete však vesele objevo
vat. Ovšem s rizikem, že cestičku ztratite
a budete muset, třeba jako já, snášet kolo
2 kilometry kamenitým řečištěm horské
říčky.

Ať už se však rozhodnete pro jakoukoliv
variantu, vyslechněte ještě:

NĚKOLIK POZNAMEK NA ZÁVĚR
* Cena lodenniho zajezdu, z nichž 7

dni bikujete, je asi 12 000 Kč. Tento zá
jezd je přitom ideálním místem pro sehra

né party bikerů. Pokud se vás sejde tak
20, můžete si pronajmout celou loď ado
cíliti některých slev.

* Na ostrovech nejsou opravny kol.
Jiné bikery tu prakticky nepotkáte.
Servisni materiál tedy sebou.

* Pokud máte za partnery neblkery,
můžete je bez obav vzít s sebou, užiji si
dostatek poznání i koupání (zatimco vy
přejíždíte ostrov na kole, nebikeři či vyčer
paní jedinci si uživaji slunce a vody pří kot
veni v zátokách).

* Zájezdy pořádá cestovka koncem
května, v červnu. září a říjnu, což jsou
ldeálni terminy vzhledem k vedru i turis
těm v prázdninových měslcich.

* Nejnebezpečnéjšim místem při biko
vých přejezdech je tunel, což je asi dvou-
kilometrová neosvětlená dira vedouci skrz
horský masiv na ostrově Hvar. Tunel je ši
roký pro jedno auto a pokud v něm chyt
nete rnistniho řidiče, počítejte s tim, že se
kolem vás, přitisknutého u stěny, přeřiti
nejméně šedesátkou. Nejhorsi je ale mož
ná ztráta orientace a panika v tunelu. Na
jeho začátku vidíte na konci malou bilou
tečku. Myslíte si, že podle niv pohodě pCi-
jdete, ale už po 200 metrech se ponoříte
do naprostě tmy. Čeká vás 1,5 kilometru
tápání podél hrubě otesaných stěn, při
němž už zpanika!ili mnozi. Baterka je na
prosto nezbytná a ušetři vám toto trápeni!

V žádném případě také nezkoušejte
to, co já. Totiž zavěsit se za nějaké pro
jíždějící auto a myslet si. že za jeho svět
ly tunel rychle projedete. Jak už jsem
řekl. místní autokaskadéři se řiti tune
lem bezhlavě a v momentě, kdy vám jen
trochu ujedou, se náhle ocitnete v na
prosté tmě. V poměrně vysoké rychlosti
vás čeká náraz do hrubě tesaně žuly.
Přestože jsem trochu brzdil, vydržela
mně boule na čele z nárazu přes dva
mésice, ato jsem mohl mluvit o štěsti.

* Zasolení kola mořskou vodou se nemu
síte bát, na horni palubě kolos vodou prak
ticky nepřijde do styku. A slaný vzduch ne
hraje, vzhledem ke krátkému pobytu, roli.
Pro jistotu můžete po příjezdu kolo omýt.

* Kontakt na pořádající cestovku, kde

se také dovíte bližši informace, je: GEO
TOUR, RO. Box 11, 111 21 Praha 1, tel.
02/72 73 15 77, ~: geotour.cz,
e-mail: geotour@geotour.cz.

MILOŠ KUBÁNEK

rss
‚ co se v kuloarech už delši dobu

šuškalo, se stalo skutecnosti Přiští
rok neuvidime na tratich Českeho po

háru, mistrovství republiky a dalšich největ
šich závodů jezdce týmu Author Expandia
v takové míře jak jsme byl dosud zvykli.
Tedy v podobě specializovaného XC týmu,
jehož úkolem bylo umisťovat se pravidelně
na čelných m,stech celkového pořadí.
Jaké jsou duvody, ktere k tomu vedou‘
Vše vysvětluje podrobná tisková zpráva,
kterou jsme obdrželi od firmy Universe
Agenoy. která je majitelem týmu.

ásledujici řádky jsou vesměs její citaci:
Author se zapojil do cyklistického dění

v roce 1993, kdy se rozhodl vytvořit pro
esionálniMTa XC tým. Byl jedinou znač
ou jízdních kol v Česku, která se nepře

tržitě od roku 1994 zúčastňovala všech
nejvyšších republikových soutěži v závo
dech cross country. Žádná liná značka
neinvestovala tolik peněz a času na pod
poru tohoto odvětvi cyklistiky a za uply

žádná jiná značka netinan
~pravu tolika reprezentantů ČR

v cross country jako Author.
Na počátku sezony 2001 bylo potřeba

‘i nasměrovat působení Authora
v oblasti amatérské iprofesionálnicyklis
tiky. Author totiž financuje i jiné týmy

niky. Vedle cyklokrosového týmu
Author-Expandia vlastni i sjezdový a sla
lomový tým Author-RB-Škoda Auto a ma
teriálově podporuje závodníky triatlono
vého klubu Diana Praha. Vedle těchto
špičkových sportovních akciAuthor pod
poruje i masové cyklistické závody, jako
jsou Author Král Šumavy, Nova Author
Cup (Jizerská 50) nebo Author Pražská
50. Je tedy patrné, že jeho sportovní ak
tivity se značně rozrostly.

Na poli profesionální cyklistiky je třeba

připustit, že tento druh placeného sportu
se stal čistou komer« a peníze vydáva
ně tímto směrem představuji tedy speci
fické obchodni investice. A každá ro
zumná investice musí mi? své výnosy
a užitky. V případě profesionálního cyk
listického sportu jde jednoznačně o pro
pagaci značky na straně jedné a vývoj
a testováni cyklistických součástek na
straně druhé.

Po zvážení všech aspektů Author do
spěl k závěru, že pokračováni jeho profe
sionálního MTB XC týmu pozbývá smys
lu. Toto rozhodnutí vycháziz negativního
hodnoceni charakteru profesionálních
MW cross country závodů jako takových
(celosvětový problém) a z nedobré orga
nizace Českého poháru (náš český pro
blém). Ekonomicky řečeno, investice do
profesionální horské cyklistiky jsou
v dnešní době mimořádně nevýhodné,
„investiční prostředi“ je netransparentní
a kvalita práce zodpovědných činovníků
(na úrovni MTB ČSC) je dlouhodobě
špatná.

Author ve své zprávě dále podrobně vy
světluje svůj razantní krok:

Stávající pravidla jsou v rozporu s po
zadavky na professonálni uroveň vyba ve-
ni týmu a představuji výraznou brzdu to
hoto odvětvi Případný defekt, který nel
ze nikdy vyloučit, výrazně ovlivňuje pru
běh i výsledek závodu, neboť veškeré
opravy si musí závodn;k provádět sám,
bez cizí pomoci.

Špatná práce MTB komise při Českém
svazu cyklistiky, ze které vyplývá:
• neatraktivnost polohy závodů

Českého poháru MW
• naprostý nezájem diváku O Český

pohár MTB a z toho vyplývající nezájem
médií
• absence dlouhodobé koncepce

rozvoje horské cyklistiky
• neexistence tréninkové metodiky
• špatná práce reprezentačnO‘o tre

néra
• nedůsledný boj proti dopingu

Doping, který je běžnou a dnes již bo
hužel nutnou výbavou špičkových silnič
ních týmů, přichází postupně do většiny
silných zahraničních a mnohých domá
cích MW XC stáji UCI celosvětově
a ČSC v Česku nejsou schopny či ochot
ny tomuto ohromnému problému čelit.
Na domácích i běžných mezinárodních
závodech MW se provádějí dopingové
kontroly minimálně. Tim jsou fakticky
manažeři týmů nuceni k používání ruz
ných podpůrných prostředků, bez kte
rých nejsou schopni sebevíc talentovaní
a pracovití cyklisté podávat nadlidské
sportovní výkony, které jediné jsou ces
tou k mezinárodním úspěchům. Bez
těchto úspěchů pak chybí přísun financí
od sponzorů, kteří chtěji vidět loga svých
produktů na trikotech vítězů. Nikdy jsme
nevyčítali našim MW závodnikum 30. —

80. místa na světových pohárech, ME či
MS. Na druhé straně používáni podpůr
ných prostředku dosáhlo v posledním ro
ce takové urovně, že je pro nás nepřija
telné se dále tohoto šíleného kolotoče“
zúčastňovat.

Žlutočervene dresy tymu Author však
zcela z XC trati nevymizí. Manažer týmu Jiří
Cabrnoch nám k tomu řekl. „Vybraných
závodu se naši závodnici zúčastni
Nebude to však již profesionální tým pro
XC, ale účast bereme jako součást při
pravy našich cyklokrosových a dalších
závodnUďt Rozhodně se již nebude jed
nat o specialisty maximálně profesionál
ně podporované pro tento typ závodů.“

V tiskové zprávě se dále uvádí, že Author
chce v příštich letech posilit podporu ma
sových cyklistických závodů. Nehodlá sice
dále sponzorsky rozšiřovat počet marato
nů, ale ty stávající chce lépe zabezpečit.
Jeho politika v této oblasti je tedy neměn
ná. Author chce, aby jeho stěžejním pro
gramem byla zejména podpora těch spor-

‚ tovnich akci, které umožní Čechům kvalit
nější přístup ke sportu a přírodě. Ke spor-

tu, kde hlavním krédem nebude vyhrát, ale
zúčastnit se. Přeje si, aby amatérská cyk
listika vytvořila takové podminky, kdy stov
ky nadšených pořadatelů budou moct Or
ganizovat nádherné cyklistické závody pro
desetitisíce stejné nadšených cyklistů.
Vtom vidí její hlavni poslání.

V oblasti profesionálního sportu bude ví
ce podporovat cyklokros, Uvádi, že tato
disciplína je v Cesku nejpopulárnější te
rénní cyklistickou disciplinou a těší se obli
bě médií. Cyklokros je dlouhodobé dobře
koncepčně organizován, existuje propra
covaná metodika přípravy mládeže a špič
kových závodníků, trenéři představuji své
tovou špičku a komise cyklokrosu pravidel
né získává pro Česko významné světové
podniky. Cyklokrosový tým Author má
predpoklady uspět v českém i světovém
poharu i na MS v Táboře.

Dále hodlá výrazněji rozšířit aktivity ve
sjezdu a slalomu. S ohledem na jeho ambi
ce se snaží o posílení týmu o dalšího svě
tového jezdce k Michalu Marošimu, který
letos dosáhl historického úspěchu české
ho sjezdu 5. mistem na Mistrovstvi Evropy.

Na silničních kolech Author by sev příš
tím roce měli objevovat mnozi češti a za
hranicni tnatlonisté, v čele s mistrem světa
a vítězem světového poháru Dimitri
Gaagem.

Co k tomu dodat? Všichni, kteří sev po
lednich letech chodili dívat na XC závody,
budou už zřejmě nostalgicky vzpomínat na
nádherné souboje jezdců týmu Author
s ostatními jezdci jiných špičkových klubů.
I když nikdo neříká, že Authoři již nemohou
bojovat o předni umístění, byť pouze jako
cyklokrosaři. Reč trhu je však neúprosná
a zasahuje samozřejmě i profesionalni
sport. Je na každěm sponzorovi, kam se
rozhodne investovat milionové částky (zajis
tění profesionálního týmu pro XC se rocne
poh~,buje u jednotlivých družstev mezi 2 az
4 miliony korun) a jak své investice pro dal
ší obdobi posoudí a vyhodnoti
Profesionální sport je skutečné o reklamě
Je o tom, zda se loga sponzorů na dresech
objeví vtisku a třeba v televizi. Jestliže vsak
televize i denni tisk chápou závody v cross
country jako sport na okraji zájmu, nelze
někomu vyčítat, že pokud nevidí pro svou
značku žádný mediální přínos, své aktivity
a finance v disciplíně zruši nebo je přesune
někam jinam, kde tuší větši smysl.

Podstatne pro všechny je, že Author bu
de nadále podporovat amatérské akce,
ato zřejmě ve větši míře, než dosud. To je
pro všechny, kteři každý den po práci
a o sobotách a nedělích sedaji na kolo, asi
nejdůležitější.

Na druhou stranu je třeba dodat, že po
kud budou časem i jiné profesionálni týmy
redukovat svou činnost, čemuž by se ni
kdo za současněho stavu nedivil, těžko se
v budoucnosti někdy dočkáme alespoň
částečných úspěchů v cross country na
mezinárodním poli. Mělo by to dopad na
další budoucnost disciplíny. I když jsme
v XC dosáhli zatim pramálo, přece jen se
najdou mezi nejlepšími jezdci vzory, které
přitáhly k tomuto sportu další mladé adep
ty. Vše má ve svých rukách především ko
mise MTB při CSC. Nechť jsou pro ni, ale
i pro předsednictvo CSC, přičiny, pro které
Author zrušil svůj XC tym (a které jasně for
muluje), minimálně důvodem k zamyšlení
nad další budoucnosti a organizací závodů
v cross country na profesionální úrovni.
o patřičnou medializaci sportu se musí po
starat odpovědni činitelé, kteří pro profesi
onály závody pořádaji. Vše začíná skuteč
ně u dlouhodobé koncepční práce a vytvo
ření metodiky, která může do budoucna
zajistit třeba i nějakou tu medaili, Za sou
časného tragického výkonnostniho stavu
při občasných zahraničnich konfrontacich
si nikdo nemůže myslet, že se novináři
a televizní štáby budou o horské cyklisty
prát. Žabomyší války mezi některými kluby
a CSC také věcí přilíš neprospívají.

A nelze si také říci, že pouze „nějaký
Author zrušil tým, nevadi, budou jezdit
ostatní. To je sice pravda, ale je potřeba si
uvědomit, že Author byl významnou polož
kou, jejiž ztrátu a také důvody zrušeni týmu
nelze přejít jen tak bez povšimnutí.

K podobně situací došlo již před rokem
u jíneho významneho týmu. Hovořili jsme

se zástupc brněnské firmy Idea Sport,
ktera značně okleštila svůj tým Amulet, ato
pouze na jednoho závodnika, který má
vsak na starosti predevšim mládežníky. Jak
nam sdelílí, v podstatě ze stejných důvodů.
Minimálni medializace Ceskěho poháru,
hlavne take s ohledem na obrovské vyna
ložené prostředky, firmě samozřejmé nic
nepřinesla.

Dalši tým tedy skončil. Vlak sice zatím
jede dál, ale muže se stát, že zastaví na
slepě kolejí s vyhaslým kotlem.

(kany)
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