
  CKKV/SVIJANY HOBBY CUP 2009  

                                                                       

Časovkářský týden zahájil CKKV/Svijany hobby cup 2009.

     První dvě soboty po Velikonocích se sešli jarně naladění cyklisté na zahajovací časovky letošního 
seriálu CKKV/Svijany hobby cup. V sobotu 12. dubna se v Bášti  na čtvrtý ročník Jarní časovky 
presentovalo 128 cyklistů a cyklistek, o týden později, 25. dubna přijelo do Klíčan na již patnáctou 
Břežanskou osmu 63 dvojic, což v obou případech byla účast rekordní.
     Přes pesimisticky deštivou TV předpověď paní Míkové v Bášti  závodníkům nepršelo, krátká 
sprcha přišla až při vyhlašování poslední kategorie závodu. Pro cyklisty poměrně příznivé počasí 
(kolem 16°C, sucho a mírný vítr)  bylo  pro pořadatele  stojící  dvě a půl hodiny u silnice značně 
nepříjemná záležitost. 
     Dva roky starý traťový rekord Tomáše Okrouhlického (18:03) opět odolal. Pod magických 19 
minut se letos dostal  jediný závodník,  veterán Radek Vaňkát z teamu Vinohradské Šlapky,  který 
13,5km zajel za 18:45 min. Pod dvacet minut trasu zajelo dalších 13 borců. Obdivuhodný je výkon 
vítěze  kategorie  staříků  (nad  60  let),  Františka  Charváta,  jemuž  do  pokoření  dvacetiminutovky 
přebývaly pouhé 3 vteřiny. Přitom jeho čas znamená průměrnou rychlost 40,5km/hod. V kategorii 
Vlčáků,  borců  do 29 let  zvítězil  Václav  Holub časem 19:17,  druhý byl  stejně jako vloni  Pavel 
Červenka. Kategorii Mazáků (30 až 39 let) vyhrál za 19:34 Vít Mužík. Nejlepší veterán čtyřicátník 
byl,  jak  už  jsem  zmínil  s nejlepším  časem  dne  18:45,  Radek  Vaňkát,  nejlepší  ze  Ctihodných 
(padesátníků) náš- tedy z CKKV Praha, Václav Jagoš časem 19:41. V kategorii žen zopakovala své 
loňské vítězství Hana Ebertová, leč čas vylepšila o minutu a čtvrt, na 22:29. Stálým účastníkem jarní 
časovky je i handicapovaný cyklista Pavel Opl, který startuje na tricyklu. Letos si čas na jedno kolo 
zlepšil téměř o minutu- na 21:34. Na tricyklu s ním startoval i jeho trenér Pavel Hřebík, jenž sice 
zajel lepší čas, ale vyhlášení vítězem se vzdal ve prospěch svého svěřence. Zajímavou novinkou byl 
start  dvou tandemů,  v této  nevypsané kategorii  vyhrála  dvojice Jiří  Chyba (trojnásobný šampion 
Doksů) a Marek. Ti zajeli druhý nejlepší čas dne- 19:07 a o čtyři minuty tak porazili druhý tandem 
(manželů?) Drbových z Kralup.
     Podruhé jsme nejlepší vyhlašovali na terase restaurace Vila, pro tuto příležitost jak dělané, jen 
počasí se stále zhoršovalo, takže posezení na terase vůbec nepřálo.

     Zato Břežanská osma se těšila z nádherného jarního počasí. Také cyklisté ukázali svou vyzrálost 
a všichni vzorně vykroužili dvě osmy- nikdo nezabloudil na malém či velkém oblouku osmičky (i 
když pohled na mezičasy vzbouzí u jedné smíšené dvojice smíšené pocity…). Loňský traťový rekord 
odolal, nejlepší čas dne- 53:31 zajela dvojice Zralých borců čtyřicátníků Stanislav Hájek a kdo jiný 
než Radek Vaňkát (vítězství v obou časovkách jej stejně jako před rokem na startu Doksů oblékne 
do svijanského dresu vedoucího borce zralého balíku). V kategorii mladých borců zvítězila dvojice 
Vinohradských Šlapek Jiří Malík, Jan Dubec časem 53:47. Ještě druhá dvojice této kategorie- Radek 
Procházka, Vít Mužík se dostala pod 54 minut- 53:52. Kdysi bájná hranice jedné hodiny už dávno 
není bájná ani pro kategorii nejstarších, pokořili ji hned tři dvojice, vítězní Igor Kubín a Josef Bugr 
z H.I.C. Markus- 55:42 a dvě dvojky CKKV Praha- Karel Šejna s Lubošem Šimánkem za 58:34 a 
v minulosti  těžko porazitelní  Jarda Hanzl s Romanem Chládkem 58:50. Poslední  kategorie  (mix) 
zase svědčí Edovi Pinkavovi, po loňském triumfu se sestrou letos vítězí se Zuzanou Denigerovou za 
1:01:47. Tato kategorie je vypsána i pro dámské páry, letos se žádné nevyskytly, leč startovala zde 
dvojice otec a syn Koďouskovi, pro dvanáctiletého cyklistu je to závod značně náročný, přesto se 



v cíli tvářil, že sice jo, má toho dost, ale žádná křeč… Zato borec Tomáš Vitáček si to chtěl rozdat 
hned dvakrát, s Terezou Pinkavovou to dotáhnul na bednu, jen 14 vteřin za vítězi a 2 vteřiny za 
druhými,  ale  v druhé  jízdě  s Vlastimilem Fryčem už  to  nevyšlo,  spolujezdec  píchnul  a  bylo  po 
nadějích…Dvojice nejstarších- Václavové Hrachovina a Hejda, Sokolové z Králova Dvora si letos 
pohoršili o pouhé 4 vteřiny, v kategorii to ale byl sestup o dvě místa až na šestou pozici. Holt mladší 
padesátníci se ještě zlepšují, zazněl i hlas o kategorii nad 120 let (samozřejmě součet věku).
      Tradiční pohled na to, kdo nasadil strojové tempo a nepolevil až do konce říká, že dokonalá 
mašina letos nejela. Dvojice na předních místech vykazovaly poměrně stabilní tempo, že to není jen 
výsada  těch  nejlepších  dokázaly  dvě  dvojice,  jejichž  čas  na  první  osmu  byl  o  pouhou  vteřinu 
rychlejší než v osmě druhé- poslední v kategorii mladých borců Jan Brabec s Josefem Hrabalem a ve 
středu  pořadí  zralých  borců  umístění  opravdu  zralí  borci  z CKKV  Luboš  Polan  s Robertem 
Turnerem. Další  dvojice z CKKV – Petr  Okruhlica se Zbyňkem Vondrou zase dokázali  největší 
zrychlení, když druhou osmu zajeli o téměř dvě minuty rychleji. Podobně, ne už tak výrazně, v druhé 
osmě  zrychlily  ještě  dvě  dvojice-  Michaela  Srbová  s Michalem  Košem  a  Vokolci  D.Skolil  a 
J.Rozvoda.
     Vyhlášení na zahradě restaurace v Klíčanech bylo plné slunce a pohody, svijanské pivo potěšilo 
opět ty nejúspěšnější. Dva z nich, vedoucí borec poháru mladého balíku Pavel Červenka a vedoucí 
zralého balíku Radek Vaňkát se na startu kultovních „Doksů“ obléknou do dresů pivovaru Svijany. 
Aby  je  uhájili  až  do  závěrečného  účtování  na  podzim v Halounech,  čeká  je  ještě  tvrdá  robota 
v dalších čtyřech pohárových kláních.

      Organizační team časovek:

     Rozhodčí shodní v obou závodech
Vlk Konůpka – dojezdy, průjezdy, hl. rozhodčí
Jarmila Zárybnická – presentace, dojezdy, průjezdy
Pavel Trachta- startér

     Jarní časovka Bášť
Jiří Brynda – ředitel závodu, zpracování výsledků
Zajištění trasy – Jan Bugno Nebeský, bratr Vianey a František, mladí přátelé klubu
Zbyněk Ferenc- presentace a pořadatelská spojka

     Břežanská osma
Standa Pesler- ředitel závodu    
Vojta Roule a Zbyněk Ferenc- zpracování výsledků
Zajištění trasy- Jan Bugno Nebeský, bratr Vianey a František, Honza Vinter a Zuzana, Jiří Zejda, 
Ota Cejnar, Standa Pesler s chotí
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