
 

Úspěšnou jízdu rokem 2011 přeje Karel 

__________________________________________________________________ 

V sobotu jsme s TomemF jeli Sibiř. V porovnání s minulými ročníky asi nejmenší účast. Jelo 

48 lidí, z toho 4 holky. Výsledky nejsou špatné 

                    -     Tom 20. místo a já 27. Závod to byl jedním slovem "hustej" - asi 6 km brodění 

zasněţeným polem, hledání kontrol, které tam nebyly   a dvě hodiny jízdy v dešti ( bylo lehce nad 

nulou ) doplněné sjíţděním zledovatělých silnic - to je jen malý výčet super sibiřských podmínek 

sobotního závodu. Kdyţ jsem po pěti a půl hodinách "jízdy" vstoupil do hospody Jizera a viděl, ţe uţ 

tam snad všichni jsou, trochu mě zamrazilo, ţe budu poslední, ale ono to hodně bikerů zabalilo dřív a 

nesesbírali všechny kontroly. Prostě 70 km kvalitní zimní projíţďky k nezaplacení.  

                                                                                                                             Karel 10.1.11   

  

 

 

 

 

 



Viprahlá SMRT - Praha 13, pátek 14.1.2011, +8st.C, jasno 

Druhý ročník Slavíkova Mapového Relaxačního Tréninku jsem odstartoval v 18.11. Start byl 

před hospodou U Šimáčků. Výhoda startu ve městě je, ţe si připravujete kolo i sebe pod 

veřejným osvětlením ( kdyţ svítí, je to ještě mnohem lepší ). Do závodu jsem šel, abych si 

ověřil svoji neschopnost orientovat se za tmy.  A to se podařilo.I kdyţ jsem měl na krku brýle, 

další okolnosti se spikly proti mně - mapa byla lehce rozmázlá a některé názvy ulic i po 

delším zkoumání nešly rozluštit. Navíc orientace ve městě je pro přespolního sloţitější, 

protoţe neví, kam která  odbočka vede - jestli jen ke skladu obchoďáku, nebo dál do města. A 

cest v přírodních parcích je poněkud víc, neţ ukazuje mapa. Zkrátka, jel jsem si v pátek večer 

bloudit po Praze. Praţáci uţ asi byli dávno ze závodu doma pěkně u televize, zatímco já 

hledal v Hlubočepech cestu do Prokopského údolí. Ale jako v kaţdé dobré pohádce - nakonec 

dobro bylo po zásluze odměněno a já tu cestu našel a mohl jsem dojet aţ do cíle.Startovalo a 

dokončilo celkem 30 závodníků ( z toho bylo 6 pěšáků  ). Skončil jsem na 21. místě za 3.30 

hod ( První byl zpět za 1.14 hod a taky našel všechny kontroly ). A ještě pár slov k terénu - 

silnice vlhké, cesty lesem pokryté buď hrbolatým ledem, na kterém se dalo jet jen kdyţ 
cesta byla v rovině, jinak jsem ujížděl i s kolem ze svahu, nebo rozbředlým sněhem - ve kterém se 
naopak dalo docela pěkně popobíhat. No a na zbytku bylo bahno. Pozitivní bylo, že bylo teplo a jasno 
a výhledy z výše položených cest na Prahu byly opravdu kouzelné.Závěr: potvrdil jsem si, že v noční 
etapě na Meresjevovi nebudu mapař. ( ale stejně budu vymýšlet nasazení nějaké lupy a osvětlení 
mapníku) 

Karel 

 

 

Bajkexpres 2011 

           

V sobotu 2.4. se jel 2. ročník Bike expressu. Tentokrát byl start ve Zlonicích a cíl v Ratajích nad 

Sázavou.Po osmé hodině se na náměstí ve Zlonicích shromáţdily všechny tři týmy a tři skupiny 

organizátorů ( Garda).Trochu jsme vykolejili místní občany, protoţe jsme jim našimi šesti auty zablokovali 

místa, kterými obvykle projíţdí.Týmy dostaly mapy, zprávy, které mají předat v cíli a barevné označení. V 

9.30 na startu zůstali jen první jezdci a garda 3, všichni ostatní odjeli ze Zlonic. Záškodníci se v okolí 

Zlonic těšili na první přepad a šéfky uvaţovaly, kde je budou opět nabírat do auta. V 10.00 jezdci 

odstartovali. A uţ za pár minut probíhala první bitva, kdyţ bílého jezdce sevřeli ţlutý a modrý záškodník 

do kleští a sebrali mu první stuţky.První etapu měl bílý tým smůlu - jezdec trochu bloudil a pak i píchnul 

kolo. Modrý jezdec dokázal projet první etapu se všemi stuţkami a v cíli byl modrý tým nejdřív - náskok, 

který vytvořil 1. jezdec, uţ se ostatním týmům nepodařilo stáhnout.         



V 1. stanici se ţlutý tým objevil i se záškodníkem, takţe dostal penalizaci ( ve druhé stanici měli opět 

namále, ale dřív neţ Garda identifikovala Michala, stačili otočit auto a schovat se z dohledu ).  

Ve 2. stanici zase trochu zaspal bílý tým, kdyţ musel Aleš čekat deset minut, neţ přijela šéfka s jezdcem ( a 

to Aleš dokázal stáhnout skoro půl hodiny z náskoku modrých ). Do cíle se za světla podařilo přijet jen 

modrým.Bílí a ţlutí dorazili za tmy v půl deváté s rozdílem dvou minut. Vítězství patří modrým celkově za 

57 bodů, druzí jsou ţlutí s 31 a třetí bílí s 27 body. Nejlepší záškodník je Ondřej - z osmi moţných sebral 

jezdcům 7 stuţek, nejlepší jezdec je Tomáš Zikmund, kterému záškodníci nesebrali ţádnou stuţku a 

nejlepší šéfka Lenka - ţádná chyba, která by stála tým penalizaci a ve stanicích byla vţdy včas na střídání 

jezdců.Garda sledovala, jak týmy dokázaly pruţně vyuţívat nezakázaných praktik ( vytaţení záškodníka za 

autem i schovávání jezdců v klidových zónách před útoky záškodníků ). Všech sedm členů Gardy 

blahopřeje všem závodníkům ke zvládnutí závodu. Počasí nám přálo a trasa bike expressu byla zvolena tak, 

aby potěšila i oko všech účastníků ( okolí Berounky, přejezd Brdského hřebenu, okolí Vltavyi okolí Sázavy 

jsou nádherná místa pro výlet ). Hotel v Ratajích u zámku nám poskytl dobré zázemí v cíli a završili jsme v 

něm, myslím si, dobře proţitý den. 

           Výsledky jsou v sekci "Pořádáme" - Bajkexpres 2011.          

A ještě trochu statistiky: Kaţdý jezdec ujel cca 100 km, kaţdý záškodník cca 40 km a šéf s autem během 

závodu odjel cca 220 km. Všichni si zaslouţí uznání. Myslím, ţe nikdo to neměl snadné.    

                                                                                                                                          Karel 5.4.2011 

      

V sobotu se jel maraton Přes dva kopce. Počet závodníků byl omezen a za Cyklobulf startoval Karel v 

kratším maratonu 52,5 km - nastoupaných 960 m.Umístění 95 z počtu startujících 267 není nejhorší ( 

si myslím já ) s časem 3.08 hod. O co bylo letos oproti loňskému ročníku tepleji, o to větší foukal 

vítr,takţe časy proti loňsku spíš poskočily k vyšším číslům. Jinak bych chtěl maraton doporučit, je tu 

minimum silnice, prudké padáky i táhlé stoupáky, i dlouhé sjezdy po širokých lesních cestách. Super 

příprava techniky bikera na Český ráj. 

                                                                                                                                                                    

                                                                                                               Karel 11.4.2011  



                                            

Naši nejstarší se připojili k VIPrahlé sobotě a v kategorii DH+ soupeřili s dalšími deseti dvojicemi v 

orientačním závodě v okolí Berouna. Den byl nádherný 

a dařilo se i mapovat. Celkové umístění na čtvrtém místě ( první tři dvojice sebraly 16 a my 15 

kontrol) je dobrým startem do letošního závodění. 

                                                                                                                                           Karel 20.4.2011 

  

 

23.4.2011 - maraton 50 km Český ráj - jeden z mála maratonů, kterého se účastní naši jezdci. 

Tentokrát jsme zasáhli do třech kategorií a výsledky to nejsou  špatné. Celkem jelo na 1200 

závodníků. V kategorii M30 jel Ondra s Tomem Z. - umístění 57. a 58. místo ze 136, kteří dojeli. V 

kategorii M60 jel Karel - umístění 56. ze 125. kteří dojeli. Zdena si zkusila svůj první maraton v terénu 

- šlo o to sebrat zkušenosti, proto 35. z 37, které dojely v kategorii Z30 není třeba odsuzovat, hlavně 

že dojela i navzdory boji s křečí v nohách. Den se podařil - počasí super, snad mohlo jen foukat 

trochu míň - oproti loňsku se trochu natáhly časy dojezdu. 

 

 



Litoměřická dlažba 24.4.2011 

Ondra se na poslední chvíli rozhodl, ţe den po maratonu v Českém ráji ozkusí Litoměřickou 

dlaţbu - okruhy přes litoměřické náměstí, dolů po Máchových schodech, nahoru po dlaţbě, 

znovu k Labi a přes dómské náměstí znovu na náměstí - to vše 8 x. Umístění 10. v 13 ti 

členném pelotonu odpovídalo včerejší zátěţi.  

 

Polabský MTBO 30.4.2011  

V Lysé nad Labem se jel nultý ročník orientačního závodu dvojic. 6 hodin většinou v 

rovinách, takţe jsme najeli 97 km. Závod byl okořeněn kroupami ( ale ne moc velkými ) a 

pěkným hodinovým deštěm, takţe jsme dojeli mokří na kost. Pořadatelé měli honičku dostat z 

některých průkazek body, ale snad se to nakonec u všech podařilo. Výsledky: Karel s Janou 7. 

místo a Ondra se Zdenou 15. místo z 24 dvojic, které v kategorii DM jely. To nebylo špatné. 

Zázemí závodu bylo v Lysé v klubovně tenisu a parkování blízko startu, takţe také dobré.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Před Bulfodromem 6.5.2011 jsme slavnostně předali k uţívání veřejnosti rozhlednu na 

Stonehillu.  

"Hezký výhled přejí Bulfové" 

   
Taky jsme přijali nové členy do clanu - Matěje a Jardu Barášky. Oba byli pasováni na jezdce ( rothaí ). 

Přejeme hodně úspěšných bojů v barvách Cyklobulfu. 

BULFODROM 7.5.2011 

V sobotu se jel náš největší závod - už 3. ročník Bulfodromu. Účast  mohla být o dost vyšší, kdyby 

nezasáhla nemoc do několika týmů. Ale i tak jelo stejně dvojic jako v minulém ročníku. Jako jediné obhájily 

loňské vítězství Zubřice. V mixech a v mužích vyhrály dvojice, jejichž posádky se poprvé viděly ráno na 

startu - ale bajkeři zabojovali a vyšvihli se na nejvyšší post na bedně vítězů ( v mixech nováčci závodu - 

dvojice Skrytá identita  a v mužích trefně nazvaný tým Na doraz! - Ondra s Tomášem Sudou sesbírali 25 z 

27 kontrol a mají absolutní prvenství ). V mužích nezklamali další Bulfáci - Tom Zikmund se svým parťákem 

Michalem Kadlečíkem ( Polabští sprinteři ) - obhájili loňské druhé místo a Tom Fejfárek s osvědčeným 

společníkem Petrem Šusterou získali bronz. V kategorii DD se na start postavila Zdena s Klárkou, Zdena 

jako jediná zástupkyně Bulfaček ale s ambicemi na bednu - bohužel se dvojici přilepila smůla na tretry a 

bajkerky ztratily průkazku, takže nemohly být klasifikovány.  Ostatní jezdkyně dělají náročné zkoušky ve 

škole  ( Věrka maturitu a Pavla s Aničkou státnice ), takže snad za rok.  

 Počasí nám přálo, bramboráčky a pivo v cíli snad ušlo.Chtěl bych poděkovat některým bajkerům za 

nezištnou pomoc svým protivníkům před startem - Petrovi Šusterovi za seřízení přesmykače a Tomáši 

Fejfárkovi za zprovoznění nového bajka Míše ze Stihaček ( ty startovaly se skoro půlhodinovým 

zpožděním, díky pozdnímu příjezdu ). 

 Taky se omlouvám za špatný název stromu u Intersparu - když jsme psali popisy, na stromech nebyly listy, 

takže jsem špatně zapsal osamělý topol - většině to vůbec nevadilo, ale znalým ještě jednou sorry. 

 V neděli jsme sebrali všechny lampióny ( loni nám jeden někdo zcizil ), jen na třech kontrolách chyběly 

fáborky. Když prohlížím návštěvnost kontrol, jejich hledání asi nebylo náročné, všechny jste našli. 

Samozřejmě měl někdo problém, ale to se stane občas každému, že se špatně zorientuje.  

 Děkuji všem za účast, děkuji i za slova chvály na adresu pořadatelů i obsluhy bufetu ( Jindra s Dindim 

odvedli v kantýně kus práce ). Děkuji našim hlídkám v terénu - Milošovi na Hazmburku a Matějovi s Járou. 



 

 

 

Dne 22.5.2011 se jela u Velkého Meziříčí MTB časovka na kopec Ambrožný a jeden z bulfů byl u toho. 

Startovalo se bohužel pro časovku hromadně. Hned na počátku trasy byl výjezd neplánovaně do 1/3 

místní sjezdovky, a tak roztrhnout řetěz nebylo problémem. Naštěstí mě nic takového nepotkalo, ale o 

tom až za chvíli. Jak je zvykem z maratonů "sprint" hned od počátku a srdce až v krku a to platilo až na 

kopec Ambrožný, a když si chtěl člověk potom při sjezdu konečně odpočinout, tak to přišlo cink-cink a 

klíče od bytu se válejí někde v prachu cesty, prudce na brzdy a ztráta min 1 minuty a ve finále 7 míst. 

Kapsa je zkrátka prevít. No nic nasednu a rvu to dál až do cíle. Lehce zlobí protivítr, ale jinak počasí přeje 

a teplota se ustaluje na 28. Začínám lehce stahovat některé jezdce, ale je to tak krátké a už není čas s tím 

něco udělat, a tak končím hluboce v poli poražených. Nicméně je nutno se na to podívat z druhé strany. 

Generálka na Liberec je to celkem užitečná a převýšením a délkou celkem odpovídá jednomu kolu 

tamnějšího závodu, takže proč ne. Holt to chce ještě potrénovat a možná to příště dopadne lépe.      

( 17. místo z 25 v kategorii AMBR muži )                                                                                                                       

                    Tom F. 23.5.2011 

 



V sobotu jsme s Janou odjeli orienťák v Dobříši ( součást seriálu Brdman adventure ). Oproti minulému 

roku jsme se zlepšili - loni jelo v mixech 35 párů a byli jsme 14. Letos jelo 38 párů a skončili jsme na 13. 

místě. Jako generálku na Eurohry jsem si chtěl vyzkoušet pěší orienťák ( pokud mě tedy šéf našeho týmu 

bude chtít v Doksech nasadit na tuto disciplínu ) - z deseti kontrol jsem ( v časové tísni ) našel 6. Hlavní 

chybou bylo nezorientování se na startu, protože jsme si nevšimli značky výchozího místa. No, aspoň jsem 

si zkusil slézat hladkou skálu v cyklistických tretrách. Přijeli jsme 2 minuty po limitu, což nás stálo jedno 

místo v celkovém umístění. Trochu jsme odpoledne zmokli, ale bylo teplo, takže to vůbec nevadilo - 

vlastně nás to osvěžilo.  

  

A aby to nebylo jen o kolech... 

Chtěl bych blahopřát Věrce k úspěšně složené maturitě a Pavle k titulu Bc. ( Jak dopadla Anička zatím 

nevím ... ) 

Karel  6.6.2011 

VELKÝ DEN CYKLOBULFU ! 

Liberec VESEC- areál RASAV 11. - 12. 6. 2011 

sobota 12.00 hod - neděle 12.00 hod 

      Na letošní 24 hod v Liberci-Vesci jsme nasadili dva čtyřčlenné týmy. V kategorii FM nastoupil tým 

Bulfáci -  Ondra, Tomáš Fejfárek, Aleš Doucha a Míra Jelínek. Zázemí jim zajišťoval Tomáš Zikmund - tady 

musím hned doplnit, že výsledek je i díky jeho práci. Neměl moc času si odpočinout - jezdci se střídali celý 

závod po jednom okruhu, takže se mu stroje vracely do depa po půl hodině. Pak očištění, odstranění 

závad, promazání.  

Na odstraňování závad spolupracoval s naším mechanikem, který měl protekci u hlavního závodního 

servisu. I když si tým vybral trochu smůly - pád Tomáše v noční jízdě, píchlé kolo Aleše i popraskané dráty 

na jeho kole, dokázal celý závod držet třetí místo - sice ze začátku jen v minutovém rozdílu, ale ten se po 

noci začal protahovat až na 25 minut a do posledního kola jel Aleš s náskokem celého kola. Tým najel 

celkem 479,70 km ( 41 okruhů ) se ztrátou dvou kol na stříbrný tým Cyklohelios a 5ti kol na vítězný tým 

BIG SCHOCK. Čtvrtí BAC BAKAKO najeli tedy 40 kol a pátí Red Solution 39 kol. Celkem jelo 19 týmů a 

myslím, že bojovaly všechny. Výsledky jsou zaneseny do mistrovství ČR ve 24 hod závodech. Náš tým je 

TŘETÍ  v ČR ! Velké díky všem pěti členům týmu za vzornou reprezentaci !  

  

Druhým týmem byli veteráni, kategorie FV ( všichni členové týmu musí být starší 40 let ). V loňském roce 

jelo 5 týmů, letos tři. Za Cyklobulf nastoupil tým "Modří"  - Karel, Jana, Jarda Poláček ( stabilní trojice již 

potřetí ) a doplnil nás Vít Štrupl z Hrádku nad Nisou. Zázemí nám zajišťoval Honza Poláček - také stabilní 

zázemí. Letos neměl tolik práce jako v minulém ročníku, kdy po každém okruhu musel čistit naše stroje od 

bahna, ale i tak si moc pauz nezažil. Bojovali jsme až do konce - poslední průjezd cílem 11.39 hodin a najeli 

jsme 29 kol, tj. 339,30 km. Obsadili jsme třetí místo, druzí skončil tým "Ztráta orientace" - najel 36 kol a 

vyhrál tým "2V bikers old" s najetými 37 koly ( 432,90 km ). 

  



Takže dvakrát bedna, dvakrát bronz ! 

  

 

                                  



   

 

 

I celkové umístění v rámci všech týmů v závodě je pěkné - Bulfáci 4. a Modří 63. ( celkem jelo 146 týmů ) 

  

Počasí nám letos přálo. Když pršelo, tak jen slabě a trať byla tvrdá a takřka suchá s vyjímkou dvou sjezdů 

po louce, kde bylo potřeba zvýšit pozornost. V noci nebyla ani taková zima jako u našeho prvního ročníku. 

Zázemí jsme díky tomu, že kluci jeli do areálu už v pátek měli špičkové: v centru náš klubový přístřešek, 

kolem stany ( 4 ) a všechna auta ( 6 ). K tomu připojení na elektriku, no prostě paráda.  

V sobotu se ve  12.00 hod na start běžecké části postavil Aleš a já. A pak to začalo - výběh do kopce, 

zpátky přes dva mosty, sebrat si na startu svoje kolo a vyrazit do prvního okruhu. Oba týmy střídaly 



po jednom okruhu - sice je tu problém s nedostatkem spánku, ale zato neklesá výkonnost závodníků, když 

jedou najednou víc kol, což jsme si průběžně ověřovali na ostatních týmech. Taktika byla dobrá, střídání až 

na dvě v noci u Modrých klapala na jedničku. Pořadatelské zajištění celého závodu nemělo chybu, snad jen 

těch bubnů při hudebních produkcích v noci mohlo být o něco míň.  

Zdravotníci se letos nezastavili. Asi díky tomu, že trať byla letos dost rychlá. Horská služba několikrát 

vyrážela na ty nejnebezpečnější místa na trati pro zraněné závodníky a jejich zničené biky.  

  

A na závěr ještě trochu statistiky:  

  

                     ujel                      nejlepší kolo+celkové umístění           průměrná rychlost za celý závod 

  

Aleš     11 kol  a úvodní běh             30,10 min / 34. místo                            21,20 km / hod 

Ondra           10 kol                        30,44 min / 45. místo                            20,98 km / hod 

Míra              10 kol                        31,10 min / 52. místo                            21,12 km / hod 

Tom              10 kol                       31,35 min / 59. místo                             19,49 km / hod 

  

Karel     8 kol a úvodní běh              38,01 min / 225. místo                           16,45 km / hod 

Vít                  7 kol                       39,52 min / 245. místo                            16,44 km / hod 

Jarda              7 kol                        45,26 min / 289. místo                           14,28 km / hod 

Jana               7 kol                        48,36 min / 302. místo                           12,29 km / hod 

  

jedno kolo je 11,7 km dlouhé a každé kolo se nastoupá 273 metrů. 

  

a ještě pro srovnání se špičkou:  

z kategorie FM nejlepší jezdec: Nebesář  ujel 11 kol,  nejlepší za 25,22 min ( 1.místo) a prům. rychl. za 

závod měl 23,56 km/ hod 

z kategorie FV nejlepší jezdec: Houdek   ujel 10 kol + běh, nejl. 29,37 min ( 22.místo ) a prům.za závod        

      21,75 km/ hod 

  

závod jelo celkem 310 "bláznů". V  roce 2010 417 ( ale asi po špatných zkušenostech s počasím - loni 

průtrž mračen a všude bláto - letošní závod hodně lidí vypustilo ) 



 Abych nezapomněl -  na výsledcích se velkou měrou podílela i kvalitní světla na noční okruhy ( Karel a 

Jana měli jako loni vlastní SIGMA POWERLED) a Ondra, Míra a Jarda jeli s novými světly SIGMA KARMA 

EVO  - které koupil Cyklobulf z klubových peněz. 

 

Karel, 13. června 2011  

Ruská ruleta 2011 
a konečně jsou i výsledky z RR 2011 ! 

  
Podle prohlášení organizátorů RR se letos jel poslední ročník. Je čas se tedy trochu podívat zpátky na naši 
účast.  
  
rok 2003 - to byl druhý ročník RR ( jel se jen MAXIM a MRAZÍK ) V MAXIMu jelo 72 dvojic. Ondra s Honzou 
Bajerem byli 53. Tom Z. s Michalem Kadlečíkem byli 54. (jeli společně) 
rok 2004 - jel se 1. ročník Meresjeva - jel ho Karel s Jardou ( Jarda v noci zlomil přehazovačku ) - dojeli 29. z 
38 dvojic,Ondra s Tomem - dojeli 19. 
rok 2005 - Meresjeva jel - Karel s Janou - skončili       42. z 44 dvojic 
                                   - Ondra s Tomem Z - skončili 24.   
rok 2006 - MRAZÍKA jela  Zuzka s Jeníkem Chudobou - skončili 28. z 28 dvojic ( Jeník spadl a nechtěl jet dál ) 
                MAXIMA  jel  Ondra s Janou - skončili 90. ze 122 dvojic 
                Meresjeva jel  Karel s Tomem F a skončili 34. z 50 dvojic 
rok 2007 - MRAZÍKA jela  Jana se Zuzkou a skončili 15. z 31 dvojic 
                Meresjeva jel  Karel s Tomem F -  skončili 37. z 58 dvojic 
                                   Anička s Pavlou   - skončily 56. 
                                    Ondra s Michalem- skončili  57.             ( v noci se ztratili a přijeli až za světla ) 
rok 2008 - Meresjeva jel  Ondra s Tomem Z - skončili 14. z 42 dvojic 
                                     Karel s Tomem F   - skončili 23. 
rok 2009 - Meresjeva jel Ondra s Tomem Z - skončili 13. z 62 dvojic  
                                    Karel s Tomem F  - skončili 15.                  ( nejlepší umístění ! ) 
                                     Pavla s Míšou Paselekovou - dojely na 54. místě 
rok 2010 - MAXIMA jela  Zdena s Klárkou - dojely 78. z 94 dvojic 
                Meresjeva jel  Ondra s Tomem Z a skončili na 17. místě z 50 dvojic 
                                    Karel s Tomem F   a skončili na 23. místě 
rok 2011 - MAXIMA jela  Zdena s Martinou a dojely 81. z 97 dvojic 
                Meresjeva jel  Ondra s Tomem Z a skončili na 11. místě, což je nejlepší umístění !!! 

Karel s Tomem F   a ti skončili na 19. místě  z 58 dvojic ( po super výsledku ze dne  
- 12. místo, to byl ohromný skok z nočního 39. místa !  Kdyby tahle dvojice 
neudělala stejnou chybu jako loni a nezajížděla  na nepřehledné lesní cesty, mohl 
to být nádherný výsledek! Ale co je lepšího, než noční sprint po Mariánské s 
chcíplou lampou na přilbě a za vydatného deště ?! ) 
 



...a to byl začátek bojů v Ruské ruletě - rok 2003 (ještě ne v Ptýrově ) 

 

letošní příprava na noční etapu  

   

 

25.6.2011 - Houštěcký cyklomaraton 

25.6. se jel Houštěcký maraton. V dospělých kategoriích jsme neměli nikoho, zato v dětských za nás 

nastoupili dva borci: Matěj a Nela Baráškovi. Matěj startoval ve III. kategorii ( chlapci 2002-2001 ) - jel 3 

okruhy lesem po rovině a v kategorii s ním jelo 21 závodníků. Obsadil pěkné 11. místo. Nela startovala v 

kategorii dívek  "2005 a mladší", na kolech se šlapkami ( zvlášť jely děti na odstrkovadlech ). Dívek jelo 13 

a Nela získala druhé místo. Matěj jel celkem cca 2,5 km a Nela 350 m. Dětí tu startovalo celkem 160 a 

pořadatelsky byl závod výborně zvládnutý ( zajišťovalo ho 15 žen ). Medaile a ceny pro děti každý rok 

sponzoruje jeden místní občan.  

V hlavních závodech pro dospělé jelo celkem přes 1000 bikerů ve třech různých závodech - na 80, 58 a 25 

km. 

Karel 26.6.2011 

 



  

 

   



  

 

5.7. 2011 se jelo  "GIRO de ZAVADILKA" - závod trojic, určený především pro silniční kola. Je to silniční 

okruh cca 22 km. Je vypsaná i kategorie horská kola, takže se na start postavili i naši dva borci - Ondra v 

týmu Klid Orisi ! a Zdena v týmu Roudnické trio.  V kategorii horských kol jelo 15 trojic a kluci ( Ondra, 

Štěpán Lukeš a Jirka Hanzlík ) skončili 10., dívky ( Zdena, Martina Nováková a Alice Brádková ) na 13. 

místě. Až týmy doladí práci všech členů v týmu a sladí formu, můžou bý výsledky lepší. 

 

          

  

 



           

 

Karel 8.7.2011 

9.-10.7. se jel kultovní závod MTBO - bike adventure 2011, tentokrát v Novohradských horách. Cyklobulf 

nasadil jezdce do čtyř kategorií - v nejvíc obsazené MM jel Tom Z. s Tomášem Sudou, v MD Ondra se 

Zdenou, v DD Pavla s Míšou Zimolovou a v MD+ Karel s Janou. Po oba dny nám přálo počasí, snad 

nemuselo být v sobotu takové vedro, ale lepší než průtrž, která přišla v noci na neděli.  

Do sobotní etapy jdeme všichni plni očekávání, nejsme tu za outsidery. Škoda, že Jana je čerstvě 

uschopněná po problémech s ledvinama, musíme to rozjet zvolna a vracíme se volně,půl hodiny před 

limitem. Další dvojice rozjíždí závod bez velkých problémů, všichni se vrací v limitu a ve výsledcích jsme na 

tom všichni podobně - startujeme v neděli všichni kolem 10.00 hod ( startuje se od nejhorších v 9.00 ).  

Neděle ( 4 hod limit ) by nás mohla posunout ve výsledcích vzhůru - ale to se podařilo jen Ondrovi se 

Zdenou, kteří až na malou chybu v orientaci nasbírali nejvíc a skutečně poskočili mezi lepší. Všichni jsme 

přijeli po limitu - MD+ sice jen o 12 vteřin, ale i to zamrzí - je to ztráta 2 bodů. MD přešvihli limit o 4 

minuty, tj. -8 bodů. DD nestihly o 18 minut ( -60 bodů ) a propad. Všichni jsme čekali na naše nejžhavější 

želízko v ohni - MM, ale jak čas plynul, rozplývaly se i naše naděje. MM přijeli o 22 minut později, což bylo 

- 100 bodů a skok v umístění dozadu. Je to bohužel tak, neděle jsou jen 4 hodiny a plánování postupu je 

úplně jiné než v sobotu - MM a DD neodhadli čas pro návrat. MD a MD+  si zasprintovali cca 15 km, ale zas 

tak významně neodečetli. Do 15 minut to ještě jde, pak ale každá minuta po limitu je 10 bodů minus - a to 

je krutý.  

 



Výsledky: naši nejlepší dvojicí jsou  

MD ( Ondra se Zdenou ) na  54. místě ze 114 dvojic za 612 bodů ( první sebrali 1140 bodů ) 

MM ( TomZ s Tomem Sudou ) na   91. místě ze 157 dvojic za 660 bodů ( první sebrali  1264 bodů ) 

MD+ ( Karel a Jana )               na  35. místě ze  49 dvojic  za 538 bodů ( první sebrali    826 bodů )    

DD ( Pavla s Míšou )               na   23. místě z   28 dvojic  za 400 bodů ( první sebraly  1120 bdů ) 

( musíme brát v úvahu fakt, že v závodě jedou profici z několika zemí a amatéři, kteří se účastní všeho co 

se v MTBO děje ) 

neházíme flinty do žit - jasně se ukázalo, že to není jen o nohách - plánování v mapě je asi důležitější 

než fyzička. Odhadnout, co jsem schopný v limitu objet, to je prostě umění... 

Ale i tak děkuju našim bikerům za dobrý boj a s poučením z vlastních chyb budeme stoupat výš.  

Bajkerům, kteří BA 11 jeli, doporučuju skouknout postupy dvojic, které se ve stejné kategorii umístily 

vepředu, nebo těsně okolo našich. 

A na závěr jedna optimistická - v TEAM SPIRIT se Cyklobulf umístil na krásném 31. místě z 85. ( počítaly se 

3 nejlepší dvojice )  

 Tak " vzhůru Bulfové..." 

Karel 12.7.2011 

 

 

 

 

 



 

Odjezd z areálu BA 11 se neobešel bez komplikací, aneb Jak se nevyplácí sledovat krajinu střešním 

okýnkem... 

  

 

 

A ještě se vrátím o kousek zpět- k závodu Salzkammergut, který se jel 16. července.  

Cyklobulf se účastnil - do Rakouska odjel Ondra a oba Tomášové. Doplnil je - Aleš Doucha a dvě dívky - obě 

jely Bulfodrom 2011 ( Lucka a Magda ). Vybrali si druhý nejtěžší závod - na 119 km ( nastoupat 3.914 m ). 

Podle jejich slov to bylo dost tvrdý, ale zato okolí i zázemí závodu bylo špičkový. Všech šest dojelo - a 

to můžeme hodnotit jako úspěch, když si prohlídneme seznam stovek bikerů, kteří závod nedokončili. 

Myslím, že češi tu zanechali dost výraznou stopu - účast byla velká a několik bednových umístění nás dost 

zviditelňuje. A teď trochu konkrétněji:  

závod 211 km / 7.175 m - dojelo 369 mužů ( 3. místo Síbl 1980, 4. místo Hartl 1977, 6. místo Kozák 1971 ) 

a 6 žen ( 4. místo Cermanová ) 

 závod 119 km / 3.914 m - dojelo 855 mužů ( 1. místo Hruška 1975, 3. místo Fojtík 1977, 5. místo Bubílek 

1986) a 39 žen ( 2. místo Bláhová 1988, 6. místo Chlustinová 1978 a 7. místo Černá 1980 ) 

 - Cyklobulf:   Ondra    483. místo 1987 ( cestou jeden defekt )     čas:  8 hod, 10 min 

                             Tom Z.  646. místo 1986                                               8 hod, 54 min 

                                  Tom F.  683. místo 1983 ( křeče od 70. km )                  9 hod,   5 min 

                                                                         

 v týmech ( počítala se vždy nejlepší trojice) :   

Aleš ( 388.místo), Ondra a Magda 39. místo 

Tom Z., Tom F. a Lucka               56. místo                                                                      ( dojelo 64 týmů )   



závod   72 km / 2.355 m - dojelo 448 mužů ( 3. místo Bachman ) a 40 žen ( 2. místo Vlášková, 3. místo 

Hejnová ) 

  

závod   54 km / 1.473 m - dojelo 1020 mužů ( 1. místo Fojtík 1988, 4.místo Kníže 1982, 7. místo Šustek 

1982 ) a 136 žen (3. místo Neckářová 1984 ) 

závod   37 km / 1.055 m - dojelo 227 mužů ( 2. místo Sýkora 1993 ) a 72 žen 

závod   27 km /    688 m - dojelo 107 mužů a 87 žen   

Karel 26.7.2011 

V sobotu 23. července jsme na rozloučenou s dovolenou přejeli do Jizerských hor a zazávodili si v 1. 

ročníku Bedřichovské pětihodinovky. Počasí vyšlo na jedničku a účast byla velká. Výsledky sice nejsou nijak 

ohromující, ale je tu pár věcí, které stojí za zmínku: kategorie MM - Ondra s TomemF - oba jsou schopni v 

tak kopcovitém terénu najet přes 100 km za 5 hodin - pokud se podaří vypilovat strategii, dostaví se 

i lepší výsledky ( vždyť za pozdní příjezd odepsali 90 bodů ). V kategorii DD nastoupila se Zdenou do 

dvojice Zuzka ( po několika letech bikového půstu ) a obě odvedly pěknou práci - co chtěly objet, to se jim 

podařilo a do cíle přijely o pár vteřin dřív. Poslední kategorie MD+ Karel s Janou - trochu blouděníčka, ale 

jinak si myslím dobrý výsledek - dvojice byly hodně vyrovnané. 

A konkrétně? - MM tým "Cyklobulf" 18. místo za 530 bodů z 32 dvojic 

                            DD  tým "Tým ZZ"  10. místo ze 16 dvojic 

                            MD+ tým "Modří"    10. místo z  15 dvojic 

Naši MM potřetí v krátké době porazili tým Bakako, kteří si nás už dobře pamatují ( 24 hod Vesec, Bike 

adventure Novohradské hory ) 

a MD+ porazili "Koloplouže" - máme na ně pifku od Brdmana, kdy nás odsunuli na 4. místo. 

 

Dne 30.7.2011 se jel v Mikulově 4.ročník Pálavského Krpálu na trati 62 km. Název je tak trochu 

zavádějící, protože podle profilu to vypadalo na sprinterskou vložku než náročný terénní závod, ale 

byl to lehký omyl. Úvod proběhl dle očekávání. Prvních 5 kilometrů sprint v balíku za krásných 7 

minut, a pak to přišlo lehce blátivé cesty většinou po okrajích polí a mezi vinicemi z 50 % pokryté 

travou, tudíž průměr letí zase rychle dolů. Do tohoto všeho fouká silný vítr, který je hlavně na zdejších 

planinách výrazně znát a ubírá ve spojení s blátem síly. Nicméně se jede celkem podlaha a kilometry 

„rychle ubíhají“. Jede se na dva okruhy o délce cca 26 km + nájezd ze startu a výjezd do cíle. Na 57 km 

následuje tedy sjezd z 2 okruhu a téměř stejná cesta zpět do cíle, jak proběhl start. Převýšení zdejšího 

„Krpálu“ se dá vydržet, ale vítr dělá svoje a při sólo jízdě je to znát. Cíl se blíží a já se těším na teplé 

oblečení do auta, protože začíná být pěkná zima. Nakonec protínám cíl na celkově 77 místě (v 

kategorii 20) z téměř 230 co dokončili.   

Tomáš F. 30.7.2011 



Dne 12-14.8.2011 se v Novém Městě na Moravě jel Světový pohár horských kol UCI pod 

patronací Merida. Jaroslav Kulhavý zde potvrdil pozici světové jedničky a rozdílem třídy 

vyhrál zdejší závod a stal se zároveň v předstihu i celkovým vítězem v kategorii Elite. 

Samozřejmě jsem u tohoto svátku MTB nemohl chybět, a tak jsem se i já v sobotu zúčastnil 

otevřeného závodu o délce 44 km, jela se i 80 km varianta, ale tu jsem se nakonec nerozhodl 

jet kvůli nepřízni počasí. Trasa byla opravdu technická a po deštích v uplynulých dnech i 

místy dosti nebezpečná. Do toho ještě před startem přišel liják, který trať řádně připravil. Jelo 

se jinudy, neţ jezdila světová elita, a tak se někomu mohlo zdát, ţe v televizi jen svítilo slunce 

a tratě byly suché. Předem jsem téţ vyuţil místního prostředí a jednotlivé pasáţe jsem 

natrénoval v předešlém týdnu, coţ dosti pomohlo hlavně v technických pasáţích. Chytnul 

jsem i dobré místo na startu a nic nebránilo uţ jen prodat natrénované objemy. První 

kilometry bylo stoupání na Vlachovice a přejezd na Tři Studně, zde jsem zjistil, ţe nejmenší 

tác vpředu dneska nebudu moci pouţít, coţ s ohledem na budoucí profil nevěstilo nic 

dobrého. Toto poznání mě stálo několik pozic a obavy, zda to bude řadit alespoň něco. Odsud 

to šlo lesem po kořenech k vesnici Cikháj a výjezdem na Ţákovu horu. Poté dolů z mého 

pohledu po nejkritičtějším místě k vesnici Herálec a hned do kopce na Devět skal, odsud 

padák lesem znovu pod Ţákovu horu a výjezd na téměř stejně vysoký Křivý javor. Zde cca na 

30 km jsem poznal kilometry najeté v Alpách a znovu schopnost předjíţdět do kopců. 

Z Javoru sjezd po asfaltce na Fryšavu a výjezd nad Medlov. Poté lesem do blízkosti Třech 

Studní, kde jsem si neodpustil poznat tvrdost místního skalního podloţí školeníčkem na 

zablácených kamenech. Pak uţ jen sjezd pod Rokytno a k areálu startu u hotelu SKI. Tímto to 

ovšem neskončilo, cíl byl totiţ přesunut na vrchol sjezdovky na Harusově kopci, a tak nejlepší 

nakonec výjezd sjezdovkou. Rezultovalo z toho 85. místo celkově z téměř 460 startujících a 

v kategorii 47. z 220. Je to další střípek na časovku EHD, kde to rozhodně neprodám 

zadarmo. 

Tomáš F. 

Tak jsme zpátky z Euroher a myslím že i se štítem. Moc jsme si neuměli představit do čeho jdem, ale 
výsledky nejsou tak špatné. Ze stovky týmů, z nichž většina byla na Eurohrách opakovaně, jsme 
skončili na 40. místě. Pokud příští rok pojedeme zas, doufám, že tým opět složíme, máme na lepší 
umístění. Vždyť některé sporty jsme dělali poprvé ( kuželky, rafty, jungle creek, bungee running, jízda 
na kolečkovém křesle... ) a na některých jsme se seznamovali se základními pravidly ( beach volejbal, 
nohejbal ... ). 
Nikdo z našeho týmu nebyl ušetřen. I když minimální počet disciplín na jednoho byly 4, každý byl 
aspoň 8 x nasazen ( dělal 8 disciplín ). 
A teď malý přehled:     
 1. inline brusle:                jel TomF -                                                                                     59. místo 
2. kuželky:                      Karel, Ondra, Pavla, TomS                                                             70. místo 
3. kopaná:                       Karel v bráně, útok Ondra, TomF, TomZ                                        13. místo 
4. stolní tenis:                  Karel dvouhra,Ondra dvouhra na vozíku, TomF a TomZ čtyřhra -     27. místo 
5. rafty:                          Karel,TomF,TomS a TomS, kormidelník Pavla                           -     38. místo 
6. lukostřelba:                 Karel, Ondra, TomF, TomZ -                                                           14. místo 
7. tenis:                          TomF dvouhra, Pavla s TomemS čtyřhra   -                                      13. místo 
8. jungle creek:               Ondra delší dráha, TomS a TomZ kratší -                                          50. místo 
9. biatlon:                       Pavla, TomF, TomS -                                                                      49. místo 
10. bungee running:           Karel, Ondra, TomF, TomS a TomZ                                                50. místo 
11. horolezecká stěna:       Ondra, Pavla, TomS                                                                        71. místo 
12. nohejbal:                    zápas na umělém povrchu Ondra, TomF a TomS (střídal TomZ) 
zápas na antuce Karel, Ondra, TomZ                                                88. místo 
13. překážková dráha:       jízda na kolečkové židli Ondra a Pavla                                              80. místo 



14. štafeta na kole:            Karel, TomZ                                                                                  39. místo 
15. sprint na kole:             TomF                                                                                              8. místo 
16. beach volejbal:            1. zápas Pavla s TomemS 

2. zápas Ondra s TomemF                                                               84. místo 
17. orientační běh:            Karel, TomF a TomZ                                                                      41. místo 
18. plavání-štafeta:           Ondra, Pavla, TomS                                                                        40. místo 
 
V kopané, stolním tenise a tenise nám přál los slabší soupeře, naopak v beachi a nohejbale 
naopak. Disciplíny, které jsme dělali v sobotu odpoledne, byly za deště ( biatlon, bungee running, 
stěna, nohejbal na umělém povrchu, překážková dráha na kolečkovém křesle a štafeta dvojic na kole 
- jelo se v lese v loužích, bahně a písku, takže těch 190 bikerů / 5 týmů to vzdalo / bylo jak stádo 
kanců ). 
Jako tým jsme fungovali výborně a s letošními zkušenostmi můžeme příští rok zazářit. 
Děkuju celému týmu za odvedenou práci a našemu doprovodu ( Jana, Zdena a Zuzka ) za podporu při 
soutěžení. 
 
A na co se zasoustředit při přípravě? - TomF se naučí počítat do pěti 
Karel nebude koule na kuželky házet vzduchem, ale koulet 
Pavla si v průběhu roku zkusí zastřílet z pušky, aby nemusela běžet 700 m navíc 
Ondra si přes rok párkrát natáhne gumu 
TomZ si vyzkouší hru na antuce v teniskách, aby neničil kopačkama hřiště 
a na TomaS nic nevím, tak asi dobrý... 
 
... byli jsme dobří, tak vzhůru hlavy Bulfové... 

 

Karel 30.8.2011 

Po přepočítání výsledků EUROHER jsme se posunuli DOPŘEDU ! 40. místo!  
Stejně bodů jako KOMIKONI z Roudnice. 
Úpravy jsem udělal na této stránce v přehledu EHD 
( Posun o 1 místo je u plavání, jungle creeku a v nohejbalu, celkem jsme poskočili o místa dvě ) 

Karel 9.9.2011 
 

 



V sobotu 10.9. proběhl klubový již třetí Keltský den. Kompletní výsledky budou v klubové 

šatně. Účastnilo se ho 20 lidí, z toho 13 Bulfů.  

Sportoviště ( louka ) bylo jako zatím pokaždé perfektně posekané, za což patří dík Kuželům. 

Organizačně jednotlivé disciplíny bez problémů zvládali Fejfárkovi. 

  

Sobotní projížďka do Úštěka 

 

Štafeta - boj smíšených dvojic 

 

        Soupeřili jsme ve štafetě na kolech (  vítězná dvojice Jára Barášek a Tomáš Fejfárek ) 

  
Keltské hry - hod kamenem - nejlepší Aleš Doucha ( host ), Štěpánka Fejfárková ( host ) a Jára 
Barášek ml.( 6,8m, 5,83m, 6,71m ) 
                    sprint s kufry  - nejrychlejší Zdeněk Fejfárek a Štěpánka Fejfárková ( host ) 
                    střelba z luku  - nejlepší Zdeněk Fejfárek ( 41 bodů ze 100 možných ) 
                    petanque        - nejlepší Karel Landkammer  ( 6 cm od cíle ) 
                    vzduchovka    - nejlepší Jaroslav Barášek st. ( host ) ( 47 bodů z 50 možných ) 
                    pistole            - nejlepší Ondřej Landkammer ( 38 bodů z 80 možných ) 
  
Celkovým vítězem 3. keltských her se stal Ondra, druhý skončil Karel a třetí Dindi. 
  



Ve večerních hodinách proběhla valná hromada Cyklobulfu. Zápis bude uložen v klubové 
šatně. 
  
Děkuji všem "sportovcům"  za odvedené výkony a po skončení cyklistické sezóny se těším na 
společnou zimní fyzickou přípravu.  
  

Karel 11.9.2011 

 
Dne 17.9.2011 se jel nově zařazený závod  Kola pro život ve Valticích. Nahradil tak předchozí 
letité dějiště v nedaleké Jevišovce.  Závodilo se na dvou trasách 28 a 51 km. Já zvolil kratší 
časovkářskou 28-ku jinak též zvanou"fitness"- ale tento pojem je spíše pouze na papíře. Jede 
se tu totiž stejně urputně jak na dlouhé trati. Trať opravdu slibovala sprinterské 
dobrodružství v plné své kráse. Minimální převýšení a tvrdý rychlý povrch. A opravdu tomu 
tak bylo, i když místy písčité pasáže  mi daly vzpomenotu na Eurohry v Doksech. Jinak povrch 
trati 15% asfalt a 85% šotolina s pískem a místy kořeny. Počasí bylo téměř ideální 24 stupňů 
na startu  a téměř bezvětří. Těsně před závodem sice lehce sprchlo, ale na vyprahlé zemi 
nebylo téměř vůbec nic znát. Jelikož tento seriál závodů jezdím jednou do roka po zrušení 
závodů v Kutné Hoře, tak jsem měl postavení na startu na začátku čtvrté stovky. Naštěstí 
těsně před startem se rozhodlo, že kvůli vysokému počtu lidí téměř 1300 přihlášených se 
bude startovat na dvě vlny, nejdříve prvních 400 a pak po 5-ti minutách zbytek. Toto mě 
rázem vyhouplo do první řady v druhé vlně a dalo šanci na dobrý výsledek. První metry  byly 
tradičně co to dá a boj o pozice před vjezdem do terénu. Nástup se mi povedl zachytit  a do 
terénu jsem šel na druhém místě. V duchu jsem si říkal to musíš držet co to půjde ,a tak jsem 
to pral díra nedíra, kořen nekořen. Na odpočinek nebyl nikde čas , tedy jen  v ostrých 
"kopcích" - spíše výjezdech :-). Jinak číselník tachometru udával neustále hodnotu 30-35 
km/h a všudypřítomný prach od kol se nepříjemně dýchal.  No, a  takto to šlo až do cíle - 
prostě časovka hadr. A jak to nakonec dopadlo: kdo by čekal bednu bude zklamán. Tedy 
přesněji hra čísel: čas - 55:46 celkově 7/436 a v kategorii 4/161. Tedy pěkná bramboračka a 
vzpomínka na loňského Jesenického surovce. Na bedmu mi chyběla necelá půlminutka. Holt 
to chce jet ještě rychleji, ani totiž výsledný průměr těsně pod 31 km/h (trať byla o nějaký 
metřík delší) nezaručí "slušný výsledek". Jinak pocity jsou dobré a s odstupem času vím, že 
tam ještě byly jisté dílčí rezervy. 

 

 

Tomáš Fejfárek 19.9. 2011 



Na Pytlákově schovance takový úspěch nebyl - což se dalo předpokládat už před startem: 

TomZ si doma vyměnil brzdové destičky a chystal se je "vybrzdit" těsně před závodem, což se 

nestihlo, takže odstartoval s polozabržděným kolem. Vybrzdit se to nepodařilo ani do konce 

závodu, takže i cestou z kopce musel přišlapávat. Ondra, jako jeho parťák ve dvojici, jel pro 

změnu na singlspeedu, protože mu nepracoval přesmykač. Takže 25. místo z 50 startujících 

dvojic v kategorii MM je v podstatě dobrý výsledek. TomZ ještě k tomu před startem zjistil, 

že si zapomněl vzít cyklistický dres, takže jel v triku a tím získává hned po Zdeně nominaci na 

Žaluda roku. 

Druhá dvojice - Karel s Janou skončili taky v polovině startovního pole v kategorii DM ( na 

Schovance není kateg. DM+), díky špatně zvolenému postupu - mohlo to být lepší, kdyby 

Karel včas otočil mapu na 1:15.000 a nebloudil zbytečně po německých lesích  - i když 

kontrola u jezírka  uprostřed skal byla nakonec hezkou odměnou  

  

Ziky šplhá pro kontrolu. 

 

U další kontroly už na českém území se při slézání ze stromu zavěsil žebrem za souček, ale 

hned se vyhákl a pokračoval v krasojízdě.  

( Je to stejná kontrola, na které je výše vyfocen Ziky - jenže já jsem si nesundal tretry)  

Na rozdíl od našich MM se veteráni letos nekoupali a ani nestříleli na střelnici.  

No - třetí přihlášená dvojice  Pavla s Tomem Sudou nedorazila na start vůbec, Pavla ochořela. 

Počasí nám ale přálo, byl krásný letní den a gulášek po dojezdu byl skvělý. 

PS. Náladu nám nepokazila ani Štěpánka Betková, která před startem prohlásila, že letos 

nemá najeto a její parťák má na kole namontovanou tažnou tyč, aby ji mohl táhnout za 

sebou. Po dojezdu vybalila počet nasbíraných bodů ( 730 ), což bylo o 120 víc než naše MM a 

jejich dvojice skončila na 2. místě. ( gratulace...) 

 



"Cyklotrek okolo Mělníka" další orientační závod, kterého jsme se zúčastnili. Jel se 24.9. ze 

Mšena u Mělníka a účast byla bohatá. Nechyběl ani notorický vyhrávač z SP kolo - Spudil 

Romário. Jelo se ve třech kategoriích - CHRTI, ROMANTICI a JEŠTĚRKY. Po skončení závodu 

byla velká část "romantiků" pořadateli přemístěna do skupiny "chrti". Tím se teprve naplnila 

kategorie, do které jsme se přihlásili my - Bulfové. Jela dvojice Karel s Ondrou a myslím, že 

jsme si nevedli špatně ( sice jsme nesplnili cíl, který jsme si dali - a to objet všech 30 kontrol ), 

když jsme sebrali 24 kontrol a uzavřeli dvě série ( K-kapličky a křížky a J-jeskyně ) . Do 

uzavření třetí nám chyběly dvě kontroly a ty jsme z časových důvodů nedali. Počasí super a 

mimo skvělých bikerských zážitků ( až na stoupání na Housku - nekonečné serpentýny a 

žádná rovinka na odfrknutí ) jsme si odnesli i spoustu nápadů, ze kterých pár použijeme do 

našich akcí.  

Výsledky: 7. místo ve startovním poli 39 skupin chrtů. ( o 1 bod za šestým týmem ) ( 

romantiků jelo 82 skupin, ještěrek 7 ) 

Najeli jsme 85 km a nastoupali cca 1.300 m. Na pár kontrol bylo potřeba vyběhnout pěšky, 

nebo se se světlem plazit do jeskyně.  

Dorazili jsme 7 minut před limitem ( na trati 7 hodin, 53 minut ).  

Sebekriticky přiznávám - jsme dobří!       

  

          

 Karel 26.9.2011 

 

 



24. září se konala na Stonehilu ohlášená svatba. Svatebčanům přálo počasí a námi udrţovaný 

prostor se jim líbil. Posílají nám pár fotek do kroniky. Jedna z nich 

na ukázku... 

 

Výjezd na Říp 28.9.2011 

 Na Svatého Václava vyjel Ondra na horu. 

Nesměl se dotknout země ani hledat pro ruce oporu. 

Osmnáct bikerů a jeden kůň tam závodil, 

sedmé místo není špatné, bych tedy na závěr usoudil. 

  



 

Karel 30.9.2011 

V sobotu 15.10. se jel další ročník Jesenického Surovce. Na krátkou trať se postavil TomF a Karel . ( 23 

km, nastoupat cca 500 m - i když v propozicích bylo 350 m ). Počasí chladnější - asi 8 st., ale jasno a 

bezvětří. Trať byla jako vždy dobře zvolená, místy bahnitá a tedy kluzká. Letošní účast byla asi 

rekordní ve všech kategoriích - jen dětí bylo přes 70!  

Výsledek Cyklobulfu - Tomáš 2. místo ( gratulace ...) a Karel 11. - z 32 závodníků.  

  

      

22.10. se vydali na společnou cestu životem Ondra se Zdeňkou. Nemohl u toho chybět ani keltský 

rituál: Novomanželé prošli do bezpečí pod bránou tvořenou osmi meči a Jindra s Janou jim popřály do 

dalších let za clan Bulfů hodně štěstí. Na znamení vzájemné věrnosti jim svázaly ruce modrým 

šátkem a nasadily na hlavy věnečky z břečťanu.  

Bulfům se povedlo i závěrečné společné zvolání "Dia dhuit !" ( vyslov dýa gwit  =  Bůh tobě ) 



 

         

 

 

Karel 2.11.2011 

 

  



 

19.listopadu se uskutečnil orientační závod jednotlivců "8848" - na bíku a bez kyslíku. Závodní počasí 

se celkem vydařilo, pořád byla sice mlha, ale zima nebyla.Všem ůčastníkům bych chtěl ještě jednou 

poděkovat, byli jste dobří! Účast se nám zvedla o 50% za což jsem moc rád. Byl to parádní boj. Byl 

jsem i na krátké obhlídce trati a ten koho jsem viděl se rozhodně neflákal..Skoro nebyl ani čas si mně 

v autě všimnout. 

  Ondra 

"8848" ročník 2011 je minulostí. Za Cyklobulf se na start postavili čtyři jezdci a určitě nezklamali. 

Ziky stříbro, Karel bronz ( po prohlídce přihlášených v letošním ročníku jsem se letos tipoval na 

poslední místo, ale trocha zkušeností navíc, trocha špatných rozhodnutí mých soupeřů a stařecká 

zarputilost nakonec slavily úspěch ). Kontrol bylo hodně a byly dost daleko od sebe, takže není divu, 

že hodně lidí přijelo po limitu a že penalizace dost zamíchala pořadím. Počasí nám vyšlo, žádná 

kontrola se neztratila, účast hojná. Co víc si přát? Snad jen, aby to takhle vyšlo i příště ( ještě lepší by 

bylo, kdyby cyklobulf bral i zlatou, ale Aleš byl bohužel dobrý).  

Karel 22.11.2011  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


