
ROK 2013 je tady. 

Všem členům i všem našim příznivcům přeju hodně bezpečně projetých kilometrů na kole.   

Pozdrav s letopočtem všem  z Novoroční vyjíţďky posílají: Karel, Ondra, TomF, Ziky, Jana a Zuzka. 

 

 

Ve čtvrtek 10.1. se jel noční městský orienťáček jednotlivců pod názvem VIPrahlá SMRT . 

Nakonec jsem se za klan postavil na start jen já. Samotná příprava na "závod" probíhala 

jiţ s kolem na střeše auta, kdy jsme si lehce zakufrovali při hledání místa startu. 

Startovalo se od 18:00. Nakonec jsme tedy trefili a registruji se asi v 17:59 a zjišťuji ţe 

za 11 minut startuji.Rychle ještě zaparkovat auto a připravit se na start.Vyjíţdím asi o 3 

minuty později a vrhám se hned do lesa a závod pro mě začíná. Letošní rok je všude, kde 

se sjede ze zpevněné cesty, bahna aţ na hlavu.Vzorek mého pláště uţ si s tím není 

schopen poradit. Takţe do kopců spíš vybíhám.Letos se nedaří vše najít tak snadno jako 
loni a tak je z toho nakonec 15.místo ze 32 startujících.Pěkný závod 

Ondra 11.1.2013 

 

 

 

 

 



V sobotu se za sibiřských podmínek jela Pojizerská bludička. Já i Ondra jsme to kvůli 

panujícím atmosférickým podmínkám vzdali, TomF ne. Jeho komentář viz níţ. 

Dne 26.1.2013 se konal tradiční zimní orientační závod podruhé pod novým jménem, a 
to Pojizerská Bludička. V tomto případě bych se vrátil spíše k původnímu označení, které 
by lépe vystihovalo letošní závod a to Ruská Sibiř kvůli opravdu vražednému počasí. 
Ráno při příjezdu na start závodu v Hospodě Jizera ukazoval teploměr vynikajících -18 
°C. Naštěstí to v době ostrého startu kleslo na snesitelných -14°C , což se vyznačovalo, 
že mě při vyšší rychlosti zamrzaly pouze oči. Rychlost, ale nebyla zas tak vysoká, jelikož 
se po vzoru námi pořádaného 8848 jela i krom klasické mapy speciálka v lese v cca 10-
15 cm sněhu, což opravdu byla chuťovka. Také ostatní kontroly nebyly někde na silnici, 
takže žádná snadná práce a vyjíždění cesty díky nízkému startovnímu číslo znamenalo i 
rychlé úbytky sil a pouze 30 nejetých km dle mapy, protože i cyklocomputer 
zamrzl. Nicméně se vše dařilo a dohlédávání kontrol až na jednu probíhalo bez 
nejmenších problémů. Nakonec se však projevila krizička a cca po 2,5 hodinách 
"rozumné jízdy" se dostavila i opravdová krize, když už i pouhá "chůze" ve sněhu byla 
obtížná a každých 100 m jsem se musel zastavit a vydýchat se, a to se podepsalo i na 
celkovém výsledku, kdy jsem vyloženě vzdal jednu z kontrol, od které jsem byl pouhých 
400 m pod kopcem, ale už jsem ji nepokoušel a radši jel v limitu do cíle, i když časová 
rezerva tam ještě byla v podobě 14 minut. Kdybych to riskl, tak jsem byl v kategorii na 
bedně, takto jsem v kategorii 5/15 a celkově 16/33 což je zatím nejlepší výsledek ze 
zimní klasiky, ale chce to holt ještě zlepšit kondičku a možná zvolit pro příště trochu jiné 
pořadí kontrol. Uznání těm, co nasbírali vše. 

Jelo jen 33 lidí - o to větší uznání a díky za účast Tomášovi - i za dobrý výsledek 

 

 



Bulfové ovládli bílou stopu v Krušných horách 

Celé akci předcházel nápad Zikyho zorganizovat zimní soustředění Cyklobulfu. Po 

všeobecném souhlasu začal shánět ubytování, s upřesňováním termínu mu začala 

pomáhat Anička. Nakonec zůstal jeden termín a dvě chaty. Ziky zajistil chatu XL a byla to 

dobrá volba. I ten sud piva, který jsme společnými silami zlikvidovali, byl výborný nápad. 
Ziky se osvědčil - asi to nebude jeho poslední akce!   

Ve čtvrtek 7.2. 2013 se skupina 9 bulfů a jednoho Hráče ubytovala v chatě XL v 

Mariánské u Jáchymova. 

Hned druhý den ráno nás cyklobus vyvezl na Boţí Dar. Nedaleko chalupy Lukáše Bauera 

skáčeme do stopy a vyráţíme na první trek. Odhadujeme vlastní schopnosti a dělíme se 

na dvě skupinky ( Karel se Zuzkou a její vrzavou botou na konci pelotonu, ostatní se 

střídají ve vedení první skupinky ). Jana nechce dolámanou nohu pokoušet, tak se 

prochází po městě. Hráč jel skibusem  aţ na Klínovec - na sjezdovky. Běţíme okruh cca 

10 km a končíme na obědě ve sklepě pod radnicí. Po řádném posilnění ( někteří se 

opravdu nešetří - kachnička s knedlíky, vepřové koleno a svíčková - to je jen malý výčet 

sportovní výţivy ). Od běţkařů se odpojuje Zuzka a zbytek vyráţí na malý okruh a pak, 

aby to nebylo tak fádní, vyráţí na zpáteční cestu po turistické trase. Cesta samozřejmě 

nebyla ani vyšlapaná, natoţ aby tam byla běţkařská stopa. Zřejmě by byly lepší 

sněţnice, ale jasně ţe jsme to zvládli. Počasí nám celkem přeje - chvílemi svítí sluníčko, 

trochu padá sníh a je cca -5 st. Kus nad Mariánskou potkáváme Hráče, který nám vyrazil 

naproti. Trochu to tady zná, takţe můţeme krosit zkratkami mezi stromy, kde nás bičují 

větve a ostraţitě hlídáme, abychom nezlámali běţky o pařezy a muldy, ukryté pod 

sněhem. Vyjíţdíme z lesů a čeká nás poslední sjezd po louce, na které leţí pořádná 

vrstva sněhu. Předvádíme místním několik opravdu zdařilých pádů a konečně zouváme 

prkýnka a jdeme do chaty. Na večeři jdeme do vedlejší chalupy ( na výběr jsou buď 

brambory s několika řízky, nebo kynuté ovocné knedlíky ) Většina volí moţnost A a 

následuje přesun "domů" a večer plný her. Hlavně otvíráme hru Alias, abychom nenechali 

zahálet naše IQ. A tak se dozvídáme, ţe při cestě do lesa je nepostradatelná pomůcka 

"opékací nůţ" ( Anička ), od našich básníků nové verše "k srdci vede pěkná tepna" (TomF 

) a "děti se musí občas strašit, nebo se musí mlátit" ( Ziky ) a Ondra pantomimicky 

předvádí  geologa tak, ţe si hladí nagelované vlasy. I ostatní vytáhli několik perel. 

Zvítězila Jana s Hráčem, poslední skončila favorizovaná ( mnou ) dvojice Ziky s Karlem, i 

kdyţ celou dobu bojovala skoro na čele - poslední byli se ztrátou půl kola Ondra s 

Aničkou, jenţe díky opravdu zdařilému finiši skončili předposlední. Sobota začíná 

podobně jako pátek ( snídaně, odjezd skibusem na Boţí Dar - tentokrát všichni ). 

Vede  nás Hráč na Špičák, pak kolem  lyţařského střediska ( Fichtelberg ) v Německu a 

pod Neklidem zpět na Boţák. Trasa je dlouhá zhruba jako včera, ale je víc do 

kopce.  Obědváme opět v radničním sklípku ( opět kachnička-Hráč a koleno - TomF ). 

Opět se od nás odpojuje Zuzka.  Odpolední trasa je pojednána jako běţecká - opravdu se 

neflákáme a běţíme dobře upravenou stopou. Vracíme se hodinu před odjezdem 

odpoledního skibusu na Boţák. Chvíli táboříme v Ičku, neţ Ondru napadlo, ţe v čekárně 

skibusu je fotbálek. Tak jdeme. Tým Karel s Ondrou proti Hráč s Aničkou - zahajujeme 

zápas, kdyţ kolem nás projíţdí skibus. Hra zůstává  navţdy rozehraná. Ziky s TomemF 

dobíhají na poslední chvíli, řidič uţ se chystal  startovat. Po příjezdu do Mariánské jdeme 

obhlédnout okolí, kde by se zítra mohl konat závod v biatlonu. Objevujeme pěknou 

louku, na které se jen na okraji sáňkuje - to bude ono. Dnešní den byl opět slunečný a 

ani nepadal sníh, teplota jako včera. Po večeři kluci zůstaly v sousední chatě hrát stolní 

tenis, Zuzku s Aničkou jsem odvezl na večerní snowboardování na sjezdovku do 

Jáchymova. Po deváté začínáme hrát Agricolu. Odpadá Hráč a Ziky, ostatní vydrţí hrát aţ 

do konce, který je ve 3.00. Tentokrát vítězí TomF. Po snídani uklízíme pokoje pro další 

návštěvníky. Anička se jde zeptat vedoucího, jestli si můţeme půjčit lopatu a hrablo na 

stavbu trati. Ten kdyţ se dozvídá, co jdeme dělat, nabízí terčovnice i se stojany - jasně 

ţe neodmítáme. Na louce zakládáme místo pro střeleckou poloţku a všichni běţíme 

prošlápnout stopu trati i trestného okruhu. Napínáme tětivy obou našich luků a ladíme 



časomíru. Biatlon nepojede Zuzka a Jana. Nejdřív startuje závod jednotlivců. Rozjíţdí ho 

TomS a Pája. Na první střelecké poloţce nejsou moc úspěšní a běţí svých pět koleček za 

ani jeden zásah terče. Na druhé střelbě se oba lepší a běţí uţ jen třikrát. 100% 

neúpěšnost pak uţ nikdo nedokázal zopakovat. Nejvíc se zadařilo ve střelbě Karlovi - 3 a 

5 zásahů, takţe celkem jen dva tresné okruhy. anička obíhala 6x, Hráč 7x, Ziky 4x, 

Ondra 5x, TomF 4x. Závod vyhrál TomF, druhý skončil Ziky, třetí Karel, čtvrtý Ondra, 

pátý Hráč, šestý TomS, sedmá Anička a osmá Pája. Po vyhlášení výsledků se ukázalo, ţe 

je potřeba pokračovat v závodění a Jana vylosovala dvě druţstva, která pojedou proti 

sobě. V týmu A poběţí Hráč, Anička, Ondra a Ziky. Ostatní v týmu B. Tentokrát kaţdý 

oběhl jedno kolo, odstřílel a další kolo běţel uţ do cíle, kde poslal do závodu dalšího z 

týmu. Zvítězil tým A s velkým náskokem. Sbalili jsme závodiště a odešli na poslední 
oběd. Pak uţ jen cesta domů... 

 

 

 

Dne 6.4.2013 se jel pod patronací Cyklomaraton TOUR 2013 MTB závod RWE Okolovaltic. 

Bylo na výběr ze dvou variant a to 22, nebo 52 km. Zvolil jsem kratší variantu a to ze 

dvou důvodů: Jednak se začátek sezóny a na Vysočině se dá ještě spíš jezdit na lyţích 

neţ na kole a zadruhé se dalo předpokládat, ţe trať bude hodně bahnitá a vůbec to 
nepojede. 

   Tak jsem vzal starou dobrou "26". Jinak svým profilem se závod řadí k těm nejlehčím - 

téměř ţádné stoupání a technicky obtíţné úseky. Startovalo se ve 12.10 nově z Břeclavi 

a tak bylo dost času si projet část trasy. Dal jsem si na rozehřátí nějakých 15 km spíše 

po zpevněných cestách, protoţe opravdu ještě teplo nebylo a pln očekávání jsem se 

postavil na start. Začátek byl v pohodě - prvních 5 km podél Dyje po zpevněných 

cestách, kde celý balík letěl pospolu. Poté se najelo do terénu a do bahna a začal mi 

pozvolna docházet elán. Jel jsem co to šlo a po rozjetí na asi 10. km jsem opět začal mít 



pocit, ţe to půjde. Zase nějakých 5 km to jelo dobře. Potom se však zase projevila 

nevytrénovanost a nohy jsem tahal jako z medu. Nakonec to celkově rezultovalo na 26. 

místo z 81 bikerů a v kategorii na 11/37 s průměrem 23 km/hod. Proti loňsku to bylo 
výrazně pomalejší. Uvidíme jak to dopadne v Českém ráji. 

TomF 7.4.2013 

Český ráj 20.4.2013 

   Letos první maraton - 50 km Český ráj, nastoupat 700 m. Teplota 11 - 14 stupňů, 

lehký déšť. Na startovní čáře jsme si letos postáli hodinu, takţe nám v tom drobném 

dešti byla i trošku zima. Na startu stálo 1.059 závodníků všech kategorií, dokonce i dva 

tandemy. 

   Stále se nám nedaří sestavit ten nejsilnější tým do soutěţe týmů. Loni jel místo Ondry 

Aleš - sice celkově dobrý, ale přece jen není Bulf. A letos jsem jel jako třetí já - sice Bulf, 

ale zase o dvacet let starší neţ Aleš, tekţe trochu propad ve výsledcích. Loni jsme v 

týmech skončili 12. letos aţ 23. ( kvalifikovalo se 54 týmů ). 

   Takţe, nejlepší z nás - TomF jel letos poprvé v kategorii nad 30 let. Celkově skončil 

164., v ketegorii 52. z 310 bikerů. Dojel v čase 1.47 hod  

       ( loni za čas 1.46 celkově 153. a v kategorii nad 20 let 42. ze 123 bikerů ) 

                                       Ziky jel v kategorii nad 20 let. Celkově skončil 222., v 
kategorii 43. ze 136 bikerů. Dojel v čase 1.52 hod   

       ( loni za čas 1.54 celkově 256. a v kategorii nad 20 let 58. ze 123 bikerů ) 

                                       Já v kategorii nad 50 let. Celkově na 535. místě, v kategorii 
49. ze 115 bikerů. Dojel jsem v čase 2.10 hod 

       ( loni za čas 2.20 celkově 688. místo, v kategorii 76. ze 123 bikerů ) 

Loni jelo 1.031 závodníků. 

Organizace závodu jako vţdy výborná, v ceně startovného byly tři energetické tyčinky a 

karbošnek, po dojezdu těstovinový salát a nápoj. Myslím, ţe výsledky nejsou špatné, ale 
určitě máme na víc. 

Karel 22.4.2013 

 

V pondělí 29.dubna jsme odzkoušeli na půjčených bajcích v Anakiwě místní singltrek ( 

queen charlotte track ) kousek od Pictonu. Údajně nejlepší na novém zélandu. Byl hezky 

upravený, s hezkými pasáţemi a výhledy akorát s velkou nevýhodou oproti 

našemu.Nebyl jednosměrný a nebyl to okruh. Ale i tak jsme si dali 35 km a celkem si to 

uţili. Oba jsme se parádně vysekali a byli nakonec rádi ţe jsme nestrávili pár týdnů v 

nemocnici :-) . Mají tu na kolech obráceně brzdy, takţe se to blbě za tak krátkou chvilku 

přeučuje. Taky nás to náleţitě vytrestalo. Dali jsme si i jednu výměnu proraţené duše a 
měli jsme po výletě dost.  

 



 

 

BULFODROM 2013 JE ZA NÁMI,   ve fotogalerii je pár fotek ze závodu a v sekci 

POŘÁDÁME-Bulfodrom 2013 i výsledky. Výsledky jak v kategoriích, tak celkové a podrobné 
výsledky i s návštěvností kontrol.  

Letošního, jiţ 5. ročníku, se účastnilo 20 dvojic, nejvíc v kategorii MM ( 11 ). Chtěl bych poděkovat 

všem závodníkům jednak za účast, ale i za sportovního ducha, který panoval v závodním poli před 
startem i po dojetí všech závodníků. Taky bych poděkoval svému týmu, který zajišťoval závod - 
Janě ( předávání cen, příprava kontrol v terénu...), Sylvě, výčepní Zuzce a Nele ( provoz 
občerstvení, domácí výroba bábovky, placek a bramboráčků ) a Zuzce se Štěpánkou                ( 
předávání popisů závodníkům a fotodokumentace ). 

Počasí, myslím, ţe vyšlo. V neděli při sbírání lampiónů bylo docela vedro, sobota byla lepší. Letos 

se nám neztratila ani jedna kontrola, jen pár krepáků asi utrhaly děti. Start závodu i předávání cen 
nám trochu ovlivnily České dráhy.  Dvě dvojice díky zpoţdění vlaku dorazily později ( Lesní skřítci a 
Jak zpomalený film ), ale Lesní skřítci i tak se ztrátou 15 minut na ostatní DM dokázali získat 
bronz. Díky jízdnímu řádu ČD pak obě dvojice musely jít na vlak dřív, neţ bylo vyhlášení, takţe 
jsme si je neuţili ani při vyhlašování výsledků, stejně jako Michala Diamanta z 2. páru na stupních 
vítězů v kategorii DM a Míšu Kopalovou z 2.páru v DD.     

Připomínka k mapě byla jedna - kontrola č. 18 ( ţravá pod Hazmburkem ) byla zakreslená 
západněji, neţ byla skutečnost, ale nikdo s dohledáním neměl problém. Letošní závod bylo hodně 
defektů - většinou trny. Některé dvojice lepily i třikrát. Absolutní vítězové najeli cca 140 km, 

nastoupaných metrů bylo 1.400  - coţ není úplně málo. Letos se mimo dvou dvojic MM všichni 
dostali do cíle před limitem, někteří aţ zbytečně brzy - to zamrzí, kdyţ si pak představí, ţe mohli 

ještě něco sebrat...                       

I kdyţ jsem před startem nabádal k opatrování průkazek, Dezorienťáci ji nedovezli ani na první 
kontrolu a Dravci ji hledali na trati. Vše se však vyřešilo. A taky se podařilo zachránit dva ţivoty - 
pod představou opilých myslivců, kteří střílí na zatoulané psy, volaly Štaflík se Špagetkou, ţe se 

bojí vyjít z lesa na kontrolu č.3, protoţe slyší střelbu. Vyfotily tedy z dálky posed a kontrola jim 
byla uznaná. 

Podle ohlasů po dojezdu se vám zvolená mapa - směr podle Ohře - líbila a zjistili jste, ţe i kousek 
od baráku můţou být pěkná místa. Jako vţdy byl závod hodně o taktice. Ti, kdo uţ na startu 
vyřadili některé kontroly, ke konci určitě zjistili, ţe by měli dost času je sebrat. Ale to uţ je pozdě. 
Je potřeba si dávat vyšší cíle. A absolutní vítězové předvedli, ţe se daly sebrat kontroly všechny a 
ještě jim 7 minut zbylo do limitu. 

Ještě jednou díky za účast, uţijte si léto, jezděte na kole a za rok nashledanou ! 



 

 

 Kategorie DD: 1. místo Jedem s medem, 2. Velocipedistky, 3. Štaflík a Špagetka 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie DM: 1. místo Pumpičkáři,2. Break down, 3. Lesní skřítci 

                       

 

 

 

 

 

 

 Kategorie MM: 1. místo a absolutní vítězové -  GC star, 2. Bulfové, 3. Ţďárce     

 

 



Jihlavská 24 MTB 18.5.2013 

     Jihlavská 24 je letos zařazená do seriálu tří závodů v Čechách a na Slovensku pod 

patronací značky DEMA. Jelikoţ jsem si chtěl otestovat, co si můţu dovolit na blíţícím se 

závodu 24 hod v Liberci, přihlásil jsem se na poloviční distanci - na 12 ti hodinovku 

sólo.  Start je odlišný od "naší" 24 hod ve Vesci. Není systémem Le Mans, ale startuje se 

za zaváděcím vozidlem. Ten několikrát objede náměstí a poté se jede do areálu, kde 

proběhne letmý start. Další rozdíl je v tom, ţe závod se jede v městském lesoparku mezi 

zdejší ZOO a hradbami, které jsou kolem města. Trať vede především po zpevněných 

hliněných cestách, kde se jen tu a tam objevují kořeny a kameny. Svojí šířkou se občas 

hodně blíţí singltreku. Dokonce se dvakrát sjíţdějí hradby po schodech. Trať je hodně 

jezdivá díky různým technickým pasáţím a dá se tu najít i prostor pro odpočinek. Celkem 

nepříjemná jsou táhlá a někde i příkrá stoupání. Délka jednoho okruhu je 9,5 km s 
nastoupanými 220 metry.  

     Počasí se v sobotu vydařilo. V noci před  závodem sice pršelo, ale na stav trati to 

nemělo prakticky ţádný vliv.  

     A teď k výsledkům: Celkem jsem najel 161,5 km ( 17 ujetých kol ) průměrnou 

rychlostí 17,51 km/ hod. Moţná bych stihl ještě jeden okruh, ale nakonec jsem se 

rozhodl ušetřit trochu sil. Přineslo by mi to ve výsledcích posun o jedno místo. Skončil 

jsem ve své kategorii  na 8.místě z 18-ti startujících. Vítěz mojí kategorie ujel 24 kol ( 

228 km ). 

Tomáš Fejfárek 20.5.2013 

 

Dne 24.-26.5. se v Novém Městě na Moravě konal Světový  pohár horských kol UCI a 

obdobně jako loni se u tohoto podniku konaly doprovodné vloţené závody na 40, 80 km 

a noční závod na 1 hodinu + 1 kolo. Zvolil jsem novinku nočního závodu za umělého 

osvětlení ve stylu cyklokrosu a to závod s názvem EP Energy Night Race, který se jel 

především po tratích, kde se v zimě konal biatlonový šampionát a jako zpestření byly 

zařazeny pasáţe z pátečního sprintu v rámci světového poháru. 

     Trať vyniká především převýšením, kde na  se 3-kilometrovém okruhu nastoupá 100 

výškových metrů. Diváků bylo hodně a tak necelá padesátka závodníků z různých států, 

včetně mě, měla opravdu pocit jako profesionálové. Jelo se 

mi dobře i přes skutečnost, ţe teplota byla pouze kolem 5 

stupňů a podklad byl lehce mokrý. To však platilo pouze do 

40. minuty a 6. okruhu, kdy jsem v jednom stoupání měl 

defekt. Nebral jsem si ani náhradní duši, protoţe 5 minut 

ztráty je u tohoto rychlého závodu konečná bez šance na 

dobré umístění. Došel jsem tedy do cíle, coţ vystihuje i 
přiloţená fotka a nahlásil se pořadatelům jako DNF. 

     Nicméně pozitivní je, ţe to byl další stupeň přípravy na 

24 hod v Liberci. Po tréninku vytrvalosti a  v terénu na 12 

hod v Jihlavě je to dobrá průprava na rychlostní část s 

výjezdem kopcovitých pasáţí v tempu. Příště to snad 
dopadne lépe. 

. 

Tomáš fejfárek 27.5.2013 



 

8.-.9.6.2013 se jel závod 24 hod ve Vesci u Liberce jako mistrovství ČR ve 

dvacetičtyřhodinovkách. Nasadili jsme dva týmy - veterány ( všichni nad 40 let ) Modří, a 
čtyřku muţů - Bulfáci. 

Za veterány jsem jel já, Jardové Poláček a Barášek a Láďa Řípa, servis nám zajišťoval jiţ 
tradičně Honza Poláček 

Za čtyřku muţů jeli naši tři Tomášové a Aleš Doucha. Servis jim zajišťoval Míra Jelínek. 

Navíc nás v kategorii ţáků reprezentoval Matěj v závodě MTB. Jeho kategorie vyjíţděla 

třikrát kopec Špičák nad kempem - kdo ví o co jde, smeká. Matěj dorazil do cíle jako 

sedmý, ale i to byl dobrý výsledek. 

Výsledek letošních veteránů sice neoslní, ale konkurence byla opravdu silná. Čtvrté místo 
ze čtyř týmů je odpovídající. 

Ale naši Bulfáci opět zazářili - 3. místo v silné konkurenci, to je úspěch!  I přes počáteční 

zmatek - zkrácení si jednoho kola a tím vzniklou ztrátou bezmála půl hodiny se 

propracovali do čela závodu a chvíli to vypadalo i na souboj o druhé místo. Zaslouţeně 

sklízeli ovace na stupních vítězů. Gratuluju !!! 

A ještě něco málo ke statistice: Letos se jel obrácený okruh, neţ v minulých letech, navíc 

byly zařazeny další brody a sjezd po kořenech. Jeden okruh měl 11,5 km a nastoupalo se 

v něm 270 metrů. Odpoledne v sobotu trochu sprchlo, jinak bylo teplo i v noci ( 15 

stupňů ), ale v noci byla dost hustá mlha. Bahno bylo hlavně na výjezdech z brodů. 

Pěkný byl prudký výjezd po kamenech, přes které tekl malý potůček. 

Bulfáci najeli 38 okruhů ( 437 km ) - Ziky a Fejfy 10 okruhů, Aleš a TomS 9 okruhů. Ziky 
navíc úvodní výběh na Špičák. 

Modří najeli 27 okruhů ( 310,5 km ) - JardaB, Karel a Láďa 7 okruhů, JardaP 6 okruhů. 
JardaB navíc výběh na Špičák. 

Nejrychlejší kola: Aleš svoje 9. kolo v čase               30,48 min 

                            Fejfy svoje 1. kolo                         31,55 min 

                            Ziky svoje 1. kolo                          34,36 min  

                            TomS svoje 2. kolo                        35,01 min 

                            Karel svoje 2. kolo                        41.11 min 

                            Láďa svoje 1. kolo                        42,34 min 

                            JardaB svoje 1. kolo                      44,42 min 

                            JardaP svoje 3. kolo                      54,13 min 

 



Celkově jelo 122 týmů ( včetně jenotlivců ) - Nejlepší byli Cyklohelios (4muţi), kteří 

najeli 40 kol. 

5. místo Bulfáci 38 kol 

45. místo Modří 27 kol 

 

1. Cyklohelios, 2. Modelky z PitStopu, 3.Bulfáci 

               Matěj,JardaB,Láďa,já,Jana,TomF,Aleš,Ziky,TomS a Míra 

                                                                                                                                 
      ( Jarda a Honza Poláčkovi odjeli dřív )   

Na závěr jsme ještě zařadili malou zábavnou chvilku, kdyţ jsme si do octavie zabouchli 

klíče a museli čekat na zámečníka z Liberce, aţ nám ji přijede otevřít... 

Karel 11.6.2013 

 

 



15. 6. 2013 se jel na Vysočině cyklistický závod "Zlaté kolo Vysočiny". Jako tradičně se 

jednalo o silniční závod na tratích 50,100 a 200 km. Já si po loňské zkušenosti vybral trať 

100 km. Start byl v obci Ruda u Velkého Meziříčí. Jelo se za krásného počasí s teplotou 

cca 25 st. Trať doznala oproti loňsku drobnou změnu, kvůli stavebním pracím na silnicích, 

avšak nic to neubralo na její pestrosti a alespoň mohl člověk poznat nové cesty v našem 

regionu. Prvních 10 km se stoupalo a tak došlo k roztrhání startovního pole hned na 

počátku celého závodu. Naštěstí jsem se pověsil  za jednoho závodníka, se kterým se 

nám za dalších 10 km podařilo dorazit skupinku dalších 6ti jezdců. Poté jsem se uklidil do 

balíku k odpočinku a čekal jsem, co bude dál. Po třiceti kilometrech jsme měli průměr 

téměř 37 km/hod, takţe jsem ve skrytu duše uvaţoval, jak dlouho to vydrţím. Ale 

následovaly kilometry 40, 50, 60, 70 a já se stále drţel v balíku. Ze skupiny jsem 

neustále slyšel, ţe to není moţný takhle jet s nima na bajku ... je to přeci závod pro 

silniční kola! V kopcích jsem posléze dokonce začal tahat a dělat tempo skupiny, a pak na 

85. kilometru přišlo rozhodující strmé stoupání, kde se mi podařilo s dalšími dvěma 

závodníky rozthnout naší skupinku. Díky stoupání do cíle v posledních kilometrech nás jiţ 

nikdo nedojel. Tak jsem mohl po 3 hodinách a 13 minutách protnout cílovou pásku ( ti 
dva silničáři mě nechali za odměnu vyhrát i v cílovém spurtu ). 

Poté uţ jen potřesení rukou s ostatními cyklisty a vzhůru na zasluţený gulášek. Oproti 

loňsku měla trať přesně 100 km a nastoupali jsme 1413 metrů. Narozdíl od loňska jsem 

jel místo 26 ti palcového na novém 29 ti palcovém kole a zlepšení průměru o více neţ 4 

km/ hod je potěšitelné ( I kdyţ letos se nejelo proti větru a většinu trasy jsem jel ve 

skupině, coţ udělalo taky hodně ). Celkové výsledky jsou 43. místo ze 102 startujících se 
ztátou na vítěze 35 minut. 

Tom Fejfárek 

 

Tak jsme se vrátili z Bike Kempu, který se konal nedaleko Jistebnice - v Mozolově u 

Nadějkova. Kempu se účastnilo 25 bikerů, z toho téměř polovinu jsme tvořili my, bulfáci 

( Ziky, TomF, Anička, Pája, Sylva, Jára, Matěj, Zuzka, Jana, Nela a já ). Kemp vedl jako 

loni Ivan Rybařík ( vítěz australského Crocodile Trophy 2012 -  závodu, kterému se 

přezdívá Cyklistický Dakar ) s Erikem Lorencem, Kubou Pawlasem ( capoeira ) a v sobotu 
jim pomáhal Martin Zlámalík ( cyklokros - belgický tým KDL trans). 

Jako loni to byl zápřah. Ale myslím, ţe jsme získali zase trochu jistoty v ovládání kola. V 

odbourávání strachu z jízdy na hraně to jde pomalu, ale i tady vidím zlepšení. 

Samozřejmě se padalo - z našich jezdců předvedli nejtěţší pády Anička ze skokánku a 

Matěj při sjezdu hrany - oba přes 

řidítka, naštěstí bez váţnějšího 

úrazu. Ale i závodní jezdci měli své 

chvilky a na prudších sjezdech jich 
spadlo hodně. 

Vyzkoušeli jsme si základní prvky 

dovednosti na kole - stání na místě, 

poskoky, smyky, přejezdy volných 

klád, houpačky, skoky z překáţky, 
průjezd ostrou zatáčkou atd... 

Postoupili jsme o krůček dál a je na 

kaţdém, jestli bude to co jsme se 

naučili dál zdokonalovat.   



Součástí kempu byla i prezentace výrobků UGO - zeleninové šťávy, ošetřené paskalizací. 

Taky se někteří z nás projeli na historickém bicyklu a naučili jsme se základní kroky 
Capoeiry. 

              Karel 25.6.2013 

V pátek 5. 7. 2013 se naše trojice ve sloţení TomF,TomS a Ziky postavila na start 

silničního závody Giro de Zavadilka. Počasí jim přálo, účast byla veliká.      Dojeli v čase 

36.19 min na čtvrtém místě v kategorii MTB ( první trojice měla čas 33.17, druhá 

33.21, třetí 36.13 ). V kategorii startovalo 14 trojic. Celkově skončili na 36. místě z 60 
závodících trojic ( Většina jela samozřejmě na silničních kolech ). Gratuluju. 

 

Karel 9.7.2013 

BULFOVÉ  na  RAFTECH 

14.7.2013 se 7 bulfáků ( Karel, Jana, Zuzka, Ziky, TomF, Martin a JardaP - a jeho další 

dva synové Honza a Tomáš ) společně s dalšími vodáky z Hrádku nalodili do raftů v 

Líšným u Turnova, aby okusuli dravý proud řeky Jizery. Začátek akce byl hodně 

zajímavý. Posádka raftu se usadila do lodi a raftař ji poslal z poměrně vysokého břehu 

šusem do vody. Předtím si břeh navlhčil vodou, aby raft líp klouzal. Všechny čtyři rafty se 

bez problémů srovnaly v bočním korytu  Jizery a za chvíli uţ vplouvaly do hlavního 

proudy řeky. Počasí nám přálo - chvílema svítilo sluníčko, chvílema bylo chladněji a 

protoţe Jizera má pod stav, taky jsme se několikrát museli dostat z balvanu, na který 

jsme najeli. První velká překáţka byla jez u Vranového, asi 2 km od místa startu. Honza 

vystoupil z lodi a šel se po hraně jezu podívat, kudy máme sjet. Naváděl nás do 

nejsjízdnějšího místa a přitom na všechny cákal, aby snad někdo nebyl moc suchý. Pod 

jezem se tok řeky zklidnil a chvíli to vypadalo na pohodovou jízdu. Neţ dostal Honza 

nápad stáhnout z naší lodi Zuzku do vody. Mohutně jsme zabírali proti proudu, ale nebylo 

to moc platné, raft se od "muţe přes palubu" rychle vzdaloval. TomF tedy vyskočil z lodi 

a táhl ji proti produ. Předtím ale hodil Zuzce svoje kroxy, aby mohla líp jít po dně. Ta je 

nechytila, takţe sotva jsme naloţili Zuzku, začali jsme honit boty, které naštěstí pluly po 

hladině. Ostatní rafty jsme dohonili aţ u kamenité pláţe, kde byla vyhlášená soutěţ o 

nejyšší věţ z kamenů. Bez nějakého vychloubání - zvítězil náš raft o bezmála 20 cm ( viz 

. 3. foto ). Současně se stavbou věţí probíhalo i házení ţabek. Aţ do chvíle, kdy jeden z 

nejmenších plavčíků začal řvát, protoţe mu odštípnutý kus kamene rozsekl ucho. 

Následovalo zalepení a nalodění všech do raftů. Pak uţ  cesta probíhala celkem plynule, 

kdyţ nepočítám vypadnutí Martina z lodi. Po 11 km jsme přirazili u břehu v Dolánkách ( 

nedaleko Dlaskova statku ), dali si lehčí svačinku ( párky, hranolky, bramboráčky, pivo, 
limo, nanuky ) a rozjeli se do svých domovů. 



          

Karel 16.7.2013 

20.-.21.7 probíhal největší orientační závod  na kolech v ČR - BIKE-ADVENTURE 2013, 

samozřejmě s naší účastí. Obsadili jsme hned tři kategorie: v MM jeli Ziky s TomemF, v 
mixech Pavla s TomemS a ve veteránských mixech Karel s Janou. 

Kemp byl tentokrát hodně vysoko nad základnou, takţe jsme trénovali i kdyţ jsme nejeli 

na kole. Oba dny bylo skutečně letní počasí, v neděli bez mráčků. Účast tradičně hodně 

vysoká, něco kolem pěti set dvojic. V kategorii MM jelo 115 dvojic, náš pár skončil na 

krásném 32. místě za nasbíraných 790 bodů a po oba dny bez penalizace. Dvojici vyšla 

neděle- kdyby se jim stejně podařila i sobota, bylo by to do 10. místa. Jenţe kdyby-

chyby. Nejlepší z jejich kategorie nasbírali 1118 bodů. 

Mix obsadil 33. místo po oba dny s velkou časovou rezervou ( 21 a 17 minut ). Nasbírali 

540 bodů. V kategorii jelo 85 párů a nejlepší nasbíral 960 bodů. To je opět pěkný 
výsledek. 

Veteránský mix sebral 382 bodů ( v neděli 28 bodů odečetli za pozdní příjezd ). Jana 

měla v sobotu na začátku etapy lehčí pád, takţe nepodávala 100% výkon a i tak po 

rekonvalescenci neměla tolik najeto. Navíc terén byl náročný - o roviny byla nouze, zato 

pařádných kopců byl všude v okolí nadbytek. V kategorii jelo 39 párů a nejlepší sesbíral 
860 bodů. 

V týmech jsme letos obsadili 47. místo z 64 klubů ( mohlo to být lepší  (( 22. místo )) , 

kdyby se naši MM přihlásili jako Cyklobulf a ne jako Bulfáci - tím pádem se do soutěţe 

týmů počítal jen výsledek obou mixů). 

Cyklooblečení si ţeny nakoupily za levný peníz a TomF se dovybavil novým mapníkem od 

Ramacha. Víkend jsme si uţili, jen škoda, ţe stany byly postavené z kopce, takţe jsme  z 

nich v noci vyjíţděli ven.  



  

 

 

 

 

 

 

V sobotu 27.7.2013 se jel na Vysočině 2. ročník MTB závodu s názvem "rh+MTB 

maraton" . Závod byl vypsaný pro dvě distance - 35 a 70 km. Díky předpovědi počasí 

jsem zvolil tu kratší na 35 km. Start byl v Hlinsku na náměstí a cíl na nedaleké 

sjezdovce. Jelo se za krásného, ale úmorného počasí s teplotou ve stínu kolem 33 

stupňů. Trať prý oproti loňsku doznala drobnou změnu kvůli povolení od CHKO, ale i tak 

se dá říct, ţe se jednalo o čistokrevný závod pro horská kola. 95% trati vedlo po loukách 

a lesních cestách, z toho asi čtvrtinu tvořily opravdové technické pasáţe, srovnatelné s 

výcvikovými cestami na kempu u Ivana Rybaříka. Dokonce se jednou projíţděl i mělký 

brod a aby to snad někomu nebylo líto, musela se v jednom místě brodit řeka po 

kamenech s výškou hladiny po kolena - coţ bylo  velmi osvěţující. Na trati si člověk 

neměl kde odpočinout - neustále se jelo nahoru dolů, čemuţ odpovídá i nastoupaných 

950 metrů na 35 km trati. Dojezd do cíle byl pak opravdovou lahůdkou v podobě výjezdu 

sjezdovky a navíc se sluncem 
v zádech.                                                                              

 Nicméně se ukázalo, ţe tato vedra nejsou úplně můj šálek kávy a i díky lehkým 

technickým problémům s přibrţďováním zadního kola ( asi z tepla ) jsem obsadil celkové 

14. místo z 56 závodníků a v mé kategorii 9. místo z 25 za čas 1.48.29.  O obtíţnosti 

závodu vypovídá i fakt, ţe na této distanci nedojelo 10 bikerů a dvě holky se tam totálně 

rozsekaly ( zlomená kyčel a zápěstí ). 

TomF 

V sobotu 3. srpna 2013 jsme se zúčastnili orientačního závodu v Jizerkách - 

Bedřichovská pětihodinovka. Po příjezdu na louku s jednou toitoikou jsme dostali krásná 

trička a mapu. Naplánovali jsme trasu, kterou jsme následně pouţili i při závodě, protoţe 

byla celkem dobře bodově ohodnocena. Nechtěli jsme do města, tak jsme se raději začali 

škrábat do hor. Občas ve stínu, občas na pekelném slunci. Nakonec jsme dorazili opět o 

15 minut dřív a vyšlo z toho 15.místo ze 49 startujících párů. V navigaci jsme udělali pár 

chybiček - příští rok je cíl do 10. místa. V neděli jsme pak zdolávali další kopečky 
na  Singltreku pod Smrkem ...                                     

                                     

Pája 4.8.2013 

 

 



V sobotu 10.8.2013 jsem si do Lázní Bělohrad odjel vyzkoušet, jestli mi ještě jde jezdit 

těţší maraton. Vybral jsem si ze dvou distancí kratší - 50 km - nastoupat 750 metrů. Ta 

delší byla 90 km - nastoupat 1750 metrů. Po deštích byla trať hodně mokrá a ke konci 

ještě pořadatelé zařadili průjezd potokem - pro diváky, kterých tam bylo hodně. Start 

závodu v 10.30 z náměstí, pak průjezd městem většinou po asfaltu, návrat po 4 km zpět 

na náměstí a odtud ven z města do "bahenních lázní". Uţ v zaváděcím kole, které se jelo 

hodně rychle, jsem byl svědkem dvou pádů: na štěrku spadnul jeden biker, přes něj další 

a v poslední chvíli jsem ještě stihnul zajet do pole s obilím a udělat kličku. Další pád byl 

na asfaltu, kdyţ jsme se vrátili na náměstí. -to jsem neviděl přímo, jen jsem viděl, jak v 

zatáčce jeden biker vstává s odřeným obličejem, zalitým krví a jde k druhému, který se 

zvedal kus vedle. Protoţe tempo bylo vysoké, nebyl čas na prohlíţení, jelo se ve velkém 

balíku. První větší stoupání za městem trochu roztrhalo peleton, ale vlastně aţ do cíle 

jsem nikdy nejel osamocený, pořád se tvořily menší, nebo větší skupinky. Závod byl 

hodně o technice, ale i o síle, protoţe tahat kolo hlubokým bahnem do kopce, kde se 

zadní kolo prokluzuje, je náročnější, neţ na pevném podkladu. Jeden delší úsek, kde byla 

úzká stezka a nedalo se předjíţdět, jsme stoupali, jako karavana otroků, zpocení a 

špinaví jako kanci. Kdyţ jsme vystoupali na kopec, následoval většinou sjezd po 

kořenech a opět v bahně, takţe jízda za sedlem. Sledoval jsem, ţe hodně bikerů má 

problémy s technikou a vzpomínal jsem na ostré sjezdy na kempu v Jistebnici... Jako 

vţdy jsem pár kilometrů před cílem začal finišovat a hodně mě nabudili dva závodníci, 

ktří mě na poslední chvíli předjeli a já uţ je nestihl dohnat. Jenţe nikdo další neměl šanci, 

točil jsem jak o ţivot. Výsledek není aţ tak oslňující, ale byl jsem po dojezdu spokojený. 

Udělal jsem jen jednu chybu - kdyţ jsem podcenil místo na startu a stoupl si aţ tak za 

druhou třetinu závodního pole. Myslím, ţe některé výšlapy, které jsem musel 
absolvovat  v pochodovém stylu bych byl schopný vyjet. 

Startovalo 535 závodníků, deset nedojelo do cíle. Skončil jsem na 278 místě za čas 2,45 

hod, v kategorii nad 50 let na 28. místě - jelo nás 64 staříků. Jen pro doplnění informací 

- na trati 90 km jelo 159 bikerů, dokonce i pár holek a čtyři nedojeli. Jako jiţ tradičně, 

jsem v tombole uspěl a odnesl jsem si dva 29" pláště KENDA. Asi na moje příští kolo. Po 

závodě jsem si dal strečink, opláchl se zbytkem vody z bidonu a za stálého krásného 

slunečného počasí se s Janou vrátil domů. Kdyby nebylo tolik bahna, byl by to krásný 

technický bikemaraton. Jo a výškoměr mi ukázal v cíli nastoupaných 850 metrů, takţe to 
bylo taky docela slušný. 

Karel 12.8.2013 

Od 22.8. do 25.8. se pět členů úderné skupiny Eurohry intenzivně připravovalo na 

kaţdoroční klání šestičlenných týmů v Doksech. Soustředění probíhalo v Mrači u 

Benešova ( zázemí ve svém domě poskytla rodina Zahradníků ). Soustředili jsme se na 

několik disciplín - beach volejbal ( Pája zajistila i instruktorku-Míšu Zimolovou ), 

nohejbal, tenis, pinec, běţecký orienťák, fotbal, střelbu z luku a chůzi po slack lajně, 
která bude letos premiérově zařazená na program Euroher. 

Našli jsme i čas na výlet na Konopiště  a kaţdodenní obědové pauzy s pivkem. Počasí 

nám přálo, pršet začalo, aţ kdyţ jsme se balili na cestu domů. Příprava byla asi dost 

intenzivní - je úterý a ještě ji cítím v celém těle.  

Pája napekla sladké i slané, s TomemS připravili program, který jsme pak dopilovávali 

podle situace. Ziky nás vyškolil pro střelbu z luku a TomF připravil běţecký orienťáček, 

který jsme absolvovali místo nedělní rozcvičky. Na přesunech na jednotlivá sportoviště 

jsme najeli 62 km ( včetně výletu na Konopiště ), takţe ani na naše bajky jsme 

nezapomněli. Teď máme pár dní vychytat ještě nějaké nedostatky a o víkend zúročit to, 

co jsme se naučili. Díky za zázemí Páje a rodičům a za poctivý přístup k plnění 
jednotlivých disciplín všem.  



Pokud nás někdo bude chtít přijet v sobotu nebo neděli podpořit, ozvěte se. V pátek 

večer budeme vědět, kde a kdy budeme plnit sportovní disciplíny. V pátek večer se jede 

jen úvodní disciplína - inlajny za umělého osvětlení na náměstí v Doksech. Za nás pojede 
TomS. 

 

 

 

EUROHRY 2013 - 10. ročník - je za námi. 

 



BULFOVÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 

Letos se účastnilo 116 šestičlenných týmů ( loni 100 ) a nám se podařilo získat 44. místo 

a v pořadí členů ATJSK 4. místo. Náš tým jsme museli za chybějícího Ondru doplnit - 

nahradil ho Jarda a díky tomu, ţe bojoval jako lev, jsme náš loňský výsledek udrţeli. 

Letos nám počasí přálo. Pršelo jen  v noci na neděli, jinak bylo hezky teplo. Myslím, ţe i 

mezi týmy byla příjemná atmosféra. Aspoň my jsme se nesetkali s těmi lovci bodů za 

kaţdou cenu. U některých disciplín byly drobné změny pravidel, navíc byla zařazena 

SLACKLINE jako součást disciplíny JUNGLE CREEK. Princip spočíval v tom, co nejdéle se 

udrţet na popruhu a tento čas se pak odečetl od času získaného na jungle creeku. 

DISCIPLÍNY:  INLINE -                        66. místo ( loni 24. ) jel TomS s lehce poraněným 

kotníkem z přípravy v Mrači, loni jel TomF 

                     TENIS -                          55. místo ( loni 66. ) singl vyhrála Pája, debla 

prohrál TomF s TomemS 

                     NOHEJBAL -                   88. místo ( loni 35. ) hrála trojice Karel, Jarda a 

Ziky. Oba zápasy prohráli i kdyţ nehráli špatně, holt lepší 

soupeři                                      VESLAŘSKÝ TRENAŢER   90. místo ( loni 84. ) vesloval 

Karel s Jardou. Loni jel jeden člen na 2000 m, letos veslovali dva členové na 

dvou                                                                                                              trenaţer

ech a popoháněli na promítacím plátně jednu lodičku - na 1500 m. TomF 

zvyšoval                                                                                                                ve

slařům postupně zátěţ, aby byly v pořádným tahu - no, nebylo to jednoduchý, dopluli za 

8.11                                                                                                      min  

                     JUNGLE CREEK               19. místo ( loni 22. ) Do větví se vyhoupli Ziky s 

TomemS. Udělali výborný čas, který ještě vylepšila Pája - 

vydrţela                                                                                                           balanc

ovat na SLACKLINE 2.58 min. Ty se odečetli od času 5.19 a z toho vznikl výborný čas  

                     BEACH VOLEJBAL           75. místo ( loni 98. )  Do prvního zápasu 

nastoupila Pája s TomemS, za chvíli je vystřídali TomF s Jardou, ale ani 

oni                                                                                                          nedokázali s 

výsledkem nic udělat, prohra 6:31. Do druhého zápasu nastoupil TomS s Jardou 

a                                                                                                        konečně 

prolomili sérii proher. Vyhráli trpělivou hrou 29:17 

                     LUKOSTŘELBA                18. místo ( loni 69. )  Střílelo se 5 ran na 15 

metrů. Karel 38, TomF 23, Ziky 24 a Jarda 18 

                     KOPANÁ                         47. místo ( loni 40. )  TomF brána, Karel obrana 

a Jarda se Zikym útok. Prohrávali jsme 2:1, otočili na 3:2. Zazářil 

TomF,                                                                                                    kdyţ poslal 

výkopem od vlastní branky míč do soupeřovi svatyně a na závěr dokázal chytit 

jednu                                                                                                    penaltu. I na 

penalty tedy 3:2 

                     BIATLON                         71. místo ( loni  6. )   okruh 800 metrů, střelba 

v leţe, okruh 800 metrů, střelba ve stoje na 10 metrů na 5 terčů, za 

kaţdý                                                                                                netrefený terč 

trestný okruh 70 m. Běţela Pája ( ta střelba... běţela navíc 10 okruhů, coţ je 

skoro                                                                                                    ještě jeden 

okruh, a i kdyţ běhá dobře, bez střelby to příště nepůjde ), druhý běţel Ziky a třetí 

TomF,                                                                                              se kterým po 

doběhnutí dělal rozhovor reportér do místní televize. Chlapi nastříleli dobře  

                     BUNGEE RUNNING          49. místo ( loni 49. )  gumu natahovali všichni 

mimo Páji, nejlepší byl TomF 

                     PLAVÁNÍ                         55. místo ( loni 59. )  plavala Pája 4.15, Karel 

4.54 a TomS 3.37 

                     KUŢELKY                         79. místo ( loni 85. )  loni házeli čtyři hráči, 

letos jen dva hráči patnáct hodů do plných. Pája s TomemS naházeli 48 bodů. 



                     ORIENTAČNÍ BĚH            40. místo ( loni   8. )  nejdelší trasu s kontrolou 

navíc běţel Ziky - bezchybně, trasu B TomS - sice našel všechny, ale 

moc                                                                                                   dlouhý čas, 

Karel nejkratší trasu, ale vynechal nepozorností poslední kontrolu, takţe 

vyfasoval                                                                                                         penaliz

aci 10 min. Běţelo se v lese, některé kontroly byly vidět aţ kdyţ stál běţec pár metrů od 

ní. 

                     STOLNÍ TENIS                 93. místo ( loni 94. )  singly hrál Jarda a Pája - 

oba prohráli 2:0, čtyřhru hrál Karel se Zikym a vyhráli 2:1 

                     HOROLEZECKÁ STĚNA     20. místo ( loni 54. ) Ziky, TomS aTomF 

předvedli perfektní výkon. Nalezli 336 m. Ověřili si, ţe čas se dá nahnat 

rychlým                                                                                                    přepínáním 

jistící karabiny ( a to trénovali ) 

                     RAFT                                13. místo ( loni 13. ) tahle disciplína nám jde a 

určitě máme ještě rezervy ( Jeli všichni mimo Páji )  

                     CYKLOKRITÉRIUM            18. místo ( loni 11. ) jel Ziky s TomemF a i přes 

křeč, která chytila Zikyho do nohy, udělali dobrý čas   

                     ČASOVKA NA KOLE          13. místo ( loni 14. ) si zopakoval TomF a od 

loni se trochu zlepšil.  

 

 

Naše nejlepší disciplíny: RAFTY, OBA ZÁVODY NA KOLECH, LUKOSTŘELBA, JAUNGLE 

CREEK SE SLACK LINE a HOROLEZECKÁ STĚNA 

Naše propadáky: PINČES, VESLAŘSKÝ TRENAŢER a NOHEJBAL 

Nejvíc disciplín absolvoval Ziky ( 11 ), TomF aTomS 10, Karel 9, Jarda 8 a Pája 7. 

 

Letošní Eurohry jsme pojednali ve větším klidu, dokonce jsme v sobotu stihli i dobrou 

picérii, kterou jsme navštívili i po naší poslední disciplíně v neděli. Máme rezervy, máme 

co zlepšovat, ale hlavní je, ţe se nám soutěţení a disciplíny líbí. Snad do příštího ročníku 

opět postavíme aspoň jeden tým. 

 

   

 

 

 

 



Letošního Přestavlckého vlka přijeli lovit Ziky s TomemF. Byla to sobota 7. září. Počasí 

super, na startu 60 bajkerů. Letošní okruh doznal několik vylepšení směrem k 

techničtějšímu závodu. Takţe to bylo trochu těţší. Ale pro absolventy Rybaříkovy školy 

nic neřešitelného. Bylo to náročné, ale záţivné. TomF dojel ve své kategorii nad 30 na 

10. místě z 18 jezdců. Ziky dojel v kategorii do 30 let rovněţ na 10. místě, z 13 jezdců. 
Čas absolutního víěze byl 1.01 hod, TomF dal čas 1.12 hod a Ziky 1.20 hod. 

Na fotkách to skoro vypadá, jakoby bulfáky závod unavil. 

  Karel 27.9.2013  

14.9.2013 odjela stejná dvojice do Lipové u Šluknova. Tentokrát na orienťák "Pytlákova 

schovanka". Závod odstartovalo 90 dvojic, v kategorii MM, kde jeli bulfáci, jelo 41 dvojic. 

Opět pěkné počasí. Tetokrát se nepovedlo našim závodníkům vetřít se do objektivu, 

takţe není fotodokumentace. Ale výsledek je pěkný - 9. místo za nasbíraných 650 bodů. 

Vítězové dali 716, osmá dvojice 656 a desátá 640 bodů. Z toho je vidět, ţe šlo o kaţdou 

kontrolu a kaţdou ušetřenou minutu. Nebýt několika chybiček v navigaci, zabojovali by o 
bednu. I tak gratulace. 

Karel 27.9.2013 

Na 21.9. 2013 byla svolaná 6. valná hromada Cyklobulfu. Samozřejmě jí předcházely 

keltské hry a letos ještě navíc exkurze k preparátorovi do Srdova ( pan Fišer ). Ráno 

jsme se sjeli na Levín, devět bajkerů se převléklo a sjelo dolů do Srdova. Cestou jsme 

přibrali Aničku s Hráčem a společně navštívili malou ZOO v Srdově - jelen sika, srnci, 

laně, krocani, kozy bezoárové, králíci, kuna a medvěd mýval a moţná ještě něco navíc 

bylo k vidění u vyhlášeného preparátora. Zvířátka ţivá - je to záchytná stanice pro 

odchycená zvířata. Majitel nám předvedl krmení jelena Větrníka i ostatních obyvatel 

stanice a vzal na procházku kunu, ale ta byla moc divoká, tak musela za chvíli zpět do 

klece. Mezitím si medvěd mýval oplachoval rohlík, aby si ho nedal do tlamy špinavý. Asi 

půl hodiny jsme stáli v ohradě se zvířaty, pak jsme se natlačili do "expozice" preparátů a 

vyslechli si něco málo o způsobu výroby trofejí. Návštěvu u pana Fišera můţeme jen 
doporučit - zajímavé. 

Těsně před polednem jsme dorazili do Levínské hospůdky, pořádně se nadlábli a vyšvihli 

se do posledního stoupáčku před chatou. Dindi okamţitě zahájil keltské odpoledne - jako 

první to byla střelba z luku, pak střelba ze vzduchovky, balancování na slacklajně, hod 

kamenem do dálky a hod oštěpem na cíl. Soutěţilo 14 lidí ( 

Dindi,Jindra,Miloš,TomF,Hráč,Anička,ŠtěpánkaO,Karel,Jana,Zuzka,JardaB st. a ml., Matěj 

a Ziky ) 

Střelba z luku - deset šípů na terč vzdálený 20m. První skončil Karel ( 46 ), druhý Ziky ( 
36 ) a třetí Dindi ( 34 ) 



Střelba ze vzduchovky - deset ran na terč vzdálený 8m. První skončil Jarda B. st. ( 86 ), 

druhý Hráč s Karlem ( 83 ), třetí Jindra ( 80 ) 

Balancování na slacklajně široké 3,5 cm - první TomF  ( 59 sec ), druhý Matěj ( 27 sec ), 
třetí Miloš ( 16 sec ) 

Vrh kamenem 3,3 kg - první TomF ( 11,67 m ) , druhý Miloš ( 11,27 ), třetí JardaB st. ( 
11,26 )  

Hod "oštěpem" na cíl-vzdálenost od středu cíle - první TomF ( 30 cm ), druhý Miloš ( 60 
cm ), třetí Anička ( 76 cm ) 

Celkově zvítězil TomF, stříbro získal Miloš a bronz Karel 

   

   

   

   

 

 

 

 

Po vyhlášení výsledků jsme zasedli k valné hromadě. Účast 11 bulfáků z 19, 

takţe schopni se usnášet. Projednali jsme vše potřebné a pomalu začali odjíţdět 
někteří účastníci. Ti co zbyli, ještě skoro do půlnoci hráli "poznávání slavných 
osobností" a po zaslouţeném odpočinku po snídani odjeli domů. 

Karel 27.9.2013 

 

 

 



Jak jsem se nechal napálit. 

Přihlásil jsem se na podzimní závod Podralsko 28.9.  - na svatého Václava. Neměl jsem 

zrovna moc našlapáno, ale propozice říkaly jasně " Pojď, je to jen 50 km a nastoupáš jen 

500 metrů". Měl to tedy být lehčí závod, neţ jarní padesátka Český ráj. Předpověď počasí 

slibovala hezký den, takţe v sobotu ráno vzhůru do Stráţe pod Ralskem. Po sundání kola 

z auta jsem zjistil, ţe mám mrtvý tachometr - chvíli jsme s Janou sháněli po Stráţi 

baterku, ale marně. Kdyby člověk uměl číst znamení, věděl bych, ţe za chvíli bude 

všechno jinak. Postavil jsem se asi do čtvrté řady od startovní čáry - dost dopředu se mi 

chvíli zdálo... Deset minut před startem nás tam stála taková větší skupinka. Přihlásilo se 

jen 108 závodníků a na start se dostavilo 85. Spíkr nám kladl na srdce, ţe délku závodu 

zkrátili o 2 km přesně na 50 km, takţe nechce po dojezdu vidět, ţe někdo najel míň, 

nebo snad víc. Hlavně abychom všichni dojeli do cíle z blízkého kopečku ( hezká vlnka na 

horský převod těsně před cílovým obloukem ). Start se vydařil přesně v poledne a 

počasí  jako na objednávku - sucho, sluníčko, mírný větřík, asi 14 st.C. 

Bylo hodně asfaltu - kdo zná ralský pláně z Meresjeva, tak to bylo ono. Dlouhé roviny, 

ale pak vţdy zakončené ostrým stoupáním lesem, sjezd v hlubokém písku, a zase asfalt a 

tak dokola. Protoţe mi nešel tacháč, jediná kontrola o délce závodu byla, ţe na 25. 

kilometru měla být občerstvovačka. Tam jsem si dal jen banán a jedna dobrá ţena mi 

vnutila GT tabletku od Enervitu ( asi uţ jsem vypadal, ţe melu z posledního ). Jel jsem s 

dalšími dvěma bajkery - střídali jsme se ve vedení, pak na jednom prudkém výjezdu mi 

svoje místo jeden z nich přenechal a uţ jsem ho pak neviděl. Ještě mi stačil říct, ţe by to 

mělo být dva kilometry do cíle. Taky uvěřil pořadatelům... 

Takţe v cíli jsem toho měl fakt dost. Zjistil jsem si od dalšího závodníka údaje o trase: 

najeto 58 km, nastoupáno 906 metrů. Takţe mi bylo jasné, proč jsem tak zdrchaný. 

Chvíli po mně dorazil další bajker, který stál na startu vedle mě, spadnul z kola a na 

zádech o něčem chvíli přemýšlel. Vzpomněl jsem si, jak se s ním na startu loučili jeho 

dva synové ( asi 6 a 8 let ) "Tatínku, takţe nejhůř dojedeš na 3. místě?" 

No, můj výsledek není aţ tak strašný: 6. místo v kategorii ze 14, kteří dojeli do cíle. 

Karel 29.9.2013 

V neděli jsem sekal trávu na Stonehillu. Za ty dvě hodiny na rozhlednu dorazil jeden pěší 

turista, 4 motorkáři a jedno osobní auto. Zájem lidí mě těší - tedy těchto lidí, kteří se 

přijedou pokochat výhledem na České středohoří. Bohuţel 

sem  nedávno zavítali i jiní. Dva opukové placáky, které 

byly zapuštěné do země u doubku někdo potřeboval víc, 

takţe si je vzal. Zbyly po nich jen rýhy v zemi. Stejně tak 

malou hliníkovou tabulku, na kterou jsem před 

lety vyškrábal bulfíka  a přišrouboval ji na betonový patník, 

zapuštěný do země. Za tabulku o velikosti cca 12x12 cm 
jistě zloděj dostal hodně peněz... 

 vzpomínka na dva kamínky... 

 

 

Karel 2.10.2013 

 



V sobotu 5.10. se jel Miřejovický vyhnívák. Je to krátká silniční časovka do vrchu. Start v 

Litoměřicích a cíl nad Miřejovicemi. Délka 3 km, nastoupat cca 220 m. Za bulfáky jel 

Karel a TomF.Celkem jelo 62 cyklistů na různých kolech. Vyhrál Matěj Zahálka časem 

7.48 min a to prý je minutu za rekordem trati. V kategorii 16-40 let  skončil TomF na 7. 

místě ( z 22 ) s časem 10.18 min a v kategorii nad 41 let Karel na 12. místě  ( z 19 

jezdců ) s časem 12.42 min. Bylo chladněji, ale svítilo sluníčko a nefoukal vítr. Spocený 

jsem byl aţ moc, coţ značí slabé potrénování před závodem. Po skončení se v 

miřejovické hospůdce podávaly párky a pivo a všichni dostali upomínkové předměty od 

Zdr.pojišťovny MV. Prostě příjemně strávené dopoledne. 

 

Karel 6.10.2013 

 

V sobotu 19.10.2013 startoval Jesenický surovec - tradiční závěrečný maraton sezóny v 

Jesenici u Rakovníka. Tentokrát jel TomF a já. Jely se opět dvě distance 25 a 50 km ( dva 

25 km okruhy ). Takţe jako loni a předloni - zvolili jsme krátkou. Bylo nádherné počasí - 

asi 12 st.C., bezvětří, místy trochu mlha a jasno. Na start krátké se postavilo 85 

závodníků - to byl moţná rekord, tolik si nepamatuji. Na dlouhou startovalo  180 bikerů. 

Jela se stejná trať jako loni - takţe sjezd z kempu na silnici, pak rychle po asfaltu a asi po 

kilometru na polní cestu a do bahýnka. Letos to dost klouzalo a ti, kteří si nechali sjeté 

pneu ( jako já ) si jízdu opravdu uţili. Trať je místy dost technicky náročná a tak opět 

nechyběly pády a zdravotníci měli plné ruce práce. Nám se kolize naštěstí vyhnuly. Do 

cíle dojel TomF na 6. místě v čase 1.10 hod a já na 15. místě v čase 1.23 hod. ze 46 

jezdců v naší kategorii ( muţi nad 18 let ), kteří dojeli. Na krátké trati nedojelo 5 lidí. 

Dlouhou trať  dojelo 155 lidí, 25 buď nedojelo vůbec, nebo dojelo jen jeden okruh. Takţe 

celkem dobrý výsledek, myslím. 

Karel 21.10.2013 

V sobotu 16.11. se jel 5. ročník "8848" - orientační závod jednotlivců s vloţeným šerpa 

přesunem. Jelo sedm statečných a stejně jako loni s jedinou závodnicí. Šerpa přesun 
vyhrál Aleš Doucha v čase 7.31 minut. 

V hlavním závodě pak Aleš posbíral  všechny kontroly a vrátil se čtvrt hodiny před 

limitem. Jako druhý se umístil TomF a třetí Dlouhán. V dámách kralovala Sylva - celkově 

skončila čtvrtá. 

Závod provázelo neuvěřitelně vydařené počasí - dokonce i sluníčko, bezvětří a bezdeští. 

 Karel 19.11.2013 



V sobotu a neděli proběhlo zimní soustředění Cyklobulfu v Hrádku nad Nisou. Do zápolení 

se zapojilo celkem osm bulfů a tři další borci z Jardovy stáje. Z Hrobec přijel Karel s 

Janou, Zuzkou  a Tomemf. Z Prahy přijela Pavla s Tomems. Kromě bulfáků Jardy a 

Martina se do sportovního klání v Hrádku zapojili jeho další tři synové - Honza, Péťa a 

Tomáš. V sobotu jsme začali florbalem. Karel a Jarda si zvolili své týmy - Karel si vzal 

Martina, Zuzku a Pavlu, Jarda si vzal tři Tomáše. Dlouho to byla vyrovnaná partie, ale 

nakonec Jarda slavil vítězství 10 : 6. Následoval fotbálek, ale tam jsme se střídali, takţe 

není úplně jasné, kdo vlastně vyhrál. Vyflusaní ale byli všichni.  Po obědě jsme nastoupili 

do menší tělocvičny ( ale jenom nás šest dojíţdějících, Jarda s Martinem měli taneční ) a 

rozlosovali si dvojice, ve kterých se utkáme v bedmintonu a stolním tenisu. Bedminton 

skončili na děleném prvním místě Karel se Zuzkou a Tomf s Tomems. Na třetím místě 

skončila Jana s Pavlou. Ve stolním tenise zvítězili Tomášové, druzí byli Karel se Zuzkou a 

poslední Jana s Pavlou. Den jsme zakončili v Konírně na vydatné večeři a v Domě dětí při 

hře Citadela ( vítězí Pavla ). Návštěvou nás poctil Honza s Jitkou a jejich malinkým 
Matějem. 

V neděli jsme rozlosovali nové dvojice na bedminton. Pořadí po skončení turnaje : 

Zvítězili TomF a TomS, druzí skončili Karel s Pavlou, třetí Honza s Péťou a poslední Jana s 

Jardou. Honza ve hře nezklamal a předvedl několik scének s odhazováním a šlapáním po 

raketě, takţe jsme konstatovali, ţe se jako otec rodiny moc nezměnil. Odpoledne jsme 
odjíţděli z Hrádku, zasypaného sněhem, domů, kde na zemi nic z bílé nadílky nezbylo. 

Karel 10.12.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


