
karlos          29.12.2009 20:55:45
V Papasu všichni doplnili kalorie a pak usnuli :-( Příště by to chtělo po spinningu nějakou zábavku. Jako po 250ce, tam 
to každej rozpije ;-)

Víťa          28.12.2009 18:42:11
První 3 hodiny spinningu jsem vydržel ale na další pokračování v Papasu jsem neměl odvahu.

HANKA          25.12.2009 22:47:29
pro Víťu: nemohu to u sebe stahnout nejde mi to, můžeš mi to poslat nějak na můj mejlík?
hankanachazelova@seznam.cz díky!!

Víťa          25.12.2009 13:07:20
Fotky z letošního již 10.výjezdu na Křemešník jsou zde http://leteckaposta.cz/564619172 Vrcholová prémie, tedy 
čerstvá vánočka a svařáček byla super.

Víťa          23.12.2009 21:59:35
Já se neptám, já si je beru.

karlos          23.12.2009 17:52:36
Zítra jedeme za každého počasí, když je to výročí? Můžu si vzít blatníky? ;-)

Alča          22.12.2009 16:43:50
2 Víťa : to je jasný, vezmeme tě rádi! pokud by náhodou nebylo místo , tak Tě někdo vezme na štangli!:-)(neboj místo 
bude)

pepa          22.12.2009 7:44:09
Ahoj, na křempl dorazíme tak mezi čtvrt a půl jednou, podle hloubky sněhu:)

HANKA          22.12.2009 2:02:25
Monýsku ozvi se mi taky ano? něco pro tebe mám a uvidíme se na Křemlu ano?já myslím že by tam mohli být tak 
kolem půl jedné když to dobře půjde..no nechci podceňovat ale mráz je velký! svářák - grog sebou do termosek!!! :))

Víťa          21.12.2009 21:18:30
2Píví+Alča jestli mě vezmete, já bych taky rád ten spinning zkusil.

Alča          21.12.2009 19:52:54
2 Monís: Takže s tebou počítame na stopro :-) začátek je od 14:30.

Monís          20.12.2009 16:56:02
Jupííí tak už se těším na spinning-maratonek:) a na vás. Cukroví povoleno?Snad se utrhnu i od vánočního stolu...V 
kolik tak dorazíte na Křemešník?Abychom se neminuli:).

píví          18.12.2009 16:12:01
Zdar všichni! 27.12. se cca od 14:00 koná v Chilli finess již tradiční vánoční spinningový maraton (na 3 hodiny). 
Doufám, že se všichni přidáte. Podrobnosti se dořeší operativně :-)

Alča          17.12.2009 18:25:00
Mám z ověřeného zdroje, že tuto událost někdo viděl na vlastní oči :-) neuvěřitelé...

karlos          17.12.2009 14:38:50
2Víťa: Fotomontáž jsem nedělal a ani jsem to neviděl na vlastní oči. Takže tomu taky moc nevěřím ;-) Ale Honza má ty 
různy mastičky, tak mu asi nějaká pomohla, aby neumřel ;-)

Víťa          16.12.2009 22:20:41
2Karlos vydařená fotomontáž, to jsi dělal ty?

karlos          16.12.2009 15:05:22
Chcete vidět, jak se v zimě hraje na Vystrkově hokej? Mrkněte na fotky ;-) PS: Připojí se někdo?

HANKA          10.12.2009 15:15:02
Zdravím kamarádi..snad jste se už neuložili k zimnímu spánku....v sobotu v sadech pořádá Marcel Brož opět běh na 
10km start v 9.h.od domova důchodců!! Tak doufám, že nezklamete, a někdo z vás, se tam ukážete..zimní příprava na 
první maraton z jara Šela se nesmí podceňovat!!! :)))tak Koubečku běháš tak ať tě tam vidím..co ty Josko? a vůbec ať 



mám radost!! z vás! omluvím jen rodinné důvody..:)) žádný popíjení v pátek večer to můžete zapít na Vondrákových 
50tinách!! :))

Alča          6.12.2009 20:15:23
2 Věrka: Tak med už je na Vystrkově, teď ho jen nějak dopravit za tebou... v týdnu se chystáme do Pelhřimova, tak 
bychom ti ho dovezli. Nebo to nějak domluvíme s Pepou?!

HANKA          4.12.2009 21:50:06
Halooo všem, zítra na Křemešníku krásná Mikulášská akce od 13.h.se otvírá podhradí malého hrádku pod kostelem, 
každou celou hodinu,příchozím :)) k vidění čertovský REJ!Hlavní akce od 17.h! jste srdečně zváni!! no a kdyby vám to 
nestačilo,ráda vás uvidím,když se zastavíte za mnou!

Vera          1.12.2009 6:06:33
2 Alča: díky moc, zachránila jsi naše vánoční perníčky. 2 Víťa: no právě, med snědli mravenci a Věruška je bez medu. 
Naštěstí je tu šikovná Alča.

Víťa          30.11.2009 21:51:48
Věrko, my už fakt žádný med nemáme, všechen snědli mravenci. Ptal jsem se ženy.

Alča          30.11.2009 18:18:06
Dobrá dobrá, hned jak budu mít příležitost, tak ti to pošlu, snad by to mohlo klapnout ještě tenhle týden!

Vera          30.11.2009 7:48:35
S tím medem to myslím úplně vážně, jestli to půjde, kup ho hned, pošli prosím po Pepovi - už se chystám na perníky. A 
kdyby snad někdo nevěděl co s medem a chtěl s ním krmit mravence, tak ho prosím věnujte Věrušce. Upeču vám za to 
úžasný medovník. Předem díky.

Alča          29.11.2009 20:18:17
2 Věrka : hele myslela si to vážně s tim medem? Já na to nezapomněla :-) tak pokud fakt budeš chtít, tak napiš,ok?

Monís          27.11.2009 8:27:46
Akce byla super :),děkuji Všem....Pro Koubečka: http://iflysfbay.com/indoor-skydiving-promotional-gallery

Víťa          26.11.2009 19:34:36
Tak kdyby si někdo něco nepamatoval ze skvělýho krůtího večírku, tak si tady můžete stáhnout pár fotek 
http://leteckaposta.cz/154813365

pepa          25.11.2009 18:15:37
kdyby jsi vydržel do konce, tak bys to věděl:))

karlos          25.11.2009 17:01:01
Ahoj, někdo obdařený pamětí by měl napsat nějaký článek nebo aspoň novinku... Třeba, by mě zajímalo, koho jsme 
zvolili za předsedu sdružení, jak dopadlo v letošním roce hospodaření a jakou máme rozpočtouvou bilanci na příští 
rok... Někdo přece musel dělat zápis, ne? ;-)

HANKA          22.11.2009 18:05:08
Ahojte kamarádi, tak vám musím povědět bezva připravená akce jako vždy děkujem Josko a Tome!! a dalším... myslím,
že jsme se pěkně bavili, a konečně taky všichni sešli :)))to se nám nepovedlo ani v sezoně!!!

HANKA          19.11.2009 22:24:13
No jsem na vás zvědavá...vždycky toho napovídáte a pak je tam na krůtu sám Joska!a pár věrných! :)))

Víťa          19.11.2009 21:16:09
Jo, už začínám mít strach. Heleďte, když je takový krásný počasí nepojedeme tam ( na elektrárnu ) společně na kole?

Monis          19.11.2009 18:11:06
Jasný :)

Koubecek          19.11.2009 8:59:26
Tak co, tesite se na sobotu? :)

kani          15.11.2009 19:09:38
se taky hlasim, bez noclehu



Hony          9.11.2009 8:16:54
Slovane na krůtu 2 místa bez noclehu...díky

Jirka          6.11.2009 9:17:04
ČAU všem, Slovane já přijdu 2x bez noclehu ZDAR

Monís          5.11.2009 17:29:34
Velká gratulace závadníkům:)!!!Šikulové.

Monís          5.11.2009 17:27:27
Monýsek s koláčema bez noclehu:)

Slovan          5.11.2009 10:58:53
15.1.2010 Sportovní ples, je to pátek, ale snad to vadit nebude a přijdete všichni.

Lukáš Stančík          4.11.2009 16:01:08
Dobrý den, snažil jsem se e-mailem kontaktovat majitele této domény, ale zpráva se mi vrátila zpět. Tímto bych jej rád 
poprosil, aby se mi ozval na lukas.stancik(zavinac)stancza.cz. Předem děkuji

HANKA          3.11.2009 22:52:49
pro Toma: my s Monýskem přijedeme ale já to ještě na 100% nemohu říci, ale snad na mě nějaké to krůtí trochu 
zbude :))))bez noclehu já Monýsek nevím..

HANKA          3.11.2009 22:50:19
AHOJTE předem se taky připojuji ke frontě gratulantů Joskovi...:))) a nabízím volnou vstupenku zdarma na sobotni 
SPORT LIFE do Brna, byla jsem pozvaná a mám ještě jednu volnou...tak pokud někdo máte zájem napište mi, bylo by 
škoda kdyby zůstala ladem, myslím že je, na co koukat!!

Víťa          2.11.2009 21:19:41
Gratuluju Pepovi S. ( mimochodem pěknje článek ) a Č. Měl jsem možnost zažít to živě a jejich výkony byli famózní, 
samozřejmě i ten Láďův. Jestli se v zimní přípravě zase nějak nešťastně nezraní, tak to příští rok jistě všem natře. Jinak 
je velká škoda, že se nemohl zůčastnit Jindra, ale i za to co už dokázal má můj obdiv.

Koubecek          2.11.2009 9:02:36
2Slovan: Prosil bych jedno misto bez noclehu.

Koubecek          2.11.2009 8:57:58
Gratulace Pepovi (predsedovi) k tretimu mistu v Poharu Melechova, letos byla ta konkurence velika, takze je to uspech. 
A Pepa Cechu ma krasne pate misto (oprava - 1 misto v kategorii veteranu). Jinak pristi rok se serie o pohar rozroste o 
dalsi tri zavody, silnicni zavod Kolem Melechova, silnicni triatlon a Beh Septouchovem.

Hooger Booger          29.10.2009 22:23:12
pro P+P : Vítám nápad s ponožkami.... mám rád jistotu, že dostanu nějaký dárek k Vánocům ! PS: objednávky provede 
a počty upřesní Ježíšek :-)

Hooger Booger          29.10.2009 22:20:38
Ahoj Bando. Prosím pana Slovana o 2místa před krůtou, blízko výčepu a WC - bez noclehu. Děkuji :-) L+V

karlos          29.10.2009 10:06:39
Prosím jedno místo s pěší tůrou, večeří, noclehem a snídaní - prostě all exclusive ;-)

Víťa          26.10.2009 21:26:51
2 Slovan: prosím 2 místa bez noclehu.

Martin          26.10.2009 20:27:54
Ja WG Pacov. Uzijte si to.

Láďa          26.10.2009 18:27:32
Slovan: potvrzuji pěší pochod a prosím o jedno místečko s noclehem, děkuji pěkně:o)

Pepa          26.10.2009 17:14:42
Slovan: potvrzuji 2xmísto s noclehem...:-)



Slovan          26.10.2009 13:22:12
Tak už mám potvrzený termín letošní krůty a to na 21.11. Potřebuji od každého potvrdit účast a případný nocleh. Pište 
sem na stránky, nebo volejte na mé číslo 776 09 80 63.

Slovan          26.10.2009 12:58:50
Záleží na Pihávkovi kdy bude mít volný termín, tento týden mi má dát vědět. Na elektrárnu chodíme pěšky, tak to kolo 
nevím, ale domluvit se dá cokoliv.

Martin ( Bakus team )          25.10.2009 21:41:03
To Slovan: Bagin dnes neco rikal o terminu 21.11. Neslo by to o tyden dele nebo drive? Co takhle 14.11.? Bude pred 
krutou spolecna vyjizdka?? P.S.: 21.11. hraje v Pacove Waldagang...

Petra          24.10.2009 15:16:57
Hani, velká gratulace!!!

HANKA          23.10.2009 14:45:18
Ahoj kamarádi, pokud se vám již dostalo listopadové VELO do rukou, tak víte pokud ne,tak vám to povím, je tam 
souhrn letošní sezony,10nejlepších bikerek Velosérie a je tam mé jméno!!!! spolu s naším týmem!!! jupíííííí Mám 
velkou radost tak jsem se, musela podělit... :)))

Monis          23.10.2009 3:53:02
Koubecek: Skydiving je super věc, doporucuji zkusit :), ale trvá to cca 15min.:)

Monis          23.10.2009 3:49:41
Tomiku dojednej to prosim po 13.11...jinak nebudou koláče :)))

Slovan          22.10.2009 22:24:47
Krůta se chystá, ale ještě jednám o termínu se spřáteleným klubem Bakus Team.

Koubecek          22.10.2009 20:08:02
Monis: pekny fotky. Zaujal me indoor skydiving. A vypada to, ze bude i v Praze, otevreni planujou na kveten 2010, viz. 
http://skydivearena.com/temp_index_cz.html

Koubecek          22.10.2009 19:55:25
pavel.73: No co si pamatuju knížku od Koubka, tak by to mělo být někde nalevo od silnice Komorovice - Břiště. Tam 
jak je už rovinka. Ale nikdy jsem ho nehledal. Na mapach kolem roku 1850 jsem ten rybnik nenasel, tak nevim...

pavel.73          22.10.2009 17:54:16
Vzkaz pro Láďu: Přejezdy se nepřejíždějí ale přeskakují!

pavel.73          22.10.2009 17:42:37
Nazdar lidi, prosím poradit, kde je u Mladých Bříšť smírčí kámen? Má to být někde na hrázi zaniklého rybníka 
(Kvášovec?), kde se utopili 2 bratři. Díky.

pavel.73          22.10.2009 17:35:50
Nazdar lidi, prosím poradit, kde je u Mladých Bříšť smírčí kámen? Má to být někde na hrázi zaniklého rybníka 
(Kvášovec?), kde se utopili 2 bratři. Díky.

Monis          21.10.2009 22:13:53
Prosim termin kruticky az po 13.11., posilam odkaz na fotky: www.rosnes.rajce.net :))), dari se mi tu paradne...Pekny 
den vsem.

Víťa          21.10.2009 21:42:27
Nikde, nikdo, přesto se zeptám. Jak to vypadá s krůtičkou? Je už termín?

MARCEL BROŽ         19.10.2009 11:53:31
Pro Hanku: Gratuluji k pěkným výsledkům. Posílám odkaz a kontakt. Hodně štěstí a úspěchů. Marcel a Jana 
http://www.marcelbroz.estranky.cz/

HANKA          10.10.2009 12:01:43



jo a ještě, dnes se jede na Helfštýně duatlon! Škoda jen, že je to, tak daleko...jsou tam jednotlivci,i týmy kolo 18km,běh 
7km můžou být dva,jeden na kolo a jeden běží...to by bylo určitě pěkný!!! Bylo by příjemné, i když je dnes zataženo..:((
začínat sezonu Helfštýnem a taky jí tam dokončit :))))

HANKA          10.10.2009 11:57:20
Dodatečně přejeme Věrušce hezký svátek,všichni zapomněli tak to, napravuji...:))hodně hezkých dnů,a usměvavých lidí
kolem sebe!!

admin          1.10.2009 10:58:28
Do galerie fotek ze Tří vrchů Vysočiny byly přidány fotky od Hanky z vyhlášení výsledků.

pepa          1.10.2009 9:28:42
Výborně, další biker spisovatel.

Víťa          29.9.2009 21:25:44
2 Láďa: to psaní Ti ale jde dobře.

Moníí          25.9.2009 12:35:10
Jáááá nespím Haní:), děkuji za gratulaci...už jsem strašně stará:..(. Holka na vdávání :)))

HANKA          24.9.2009 21:33:33
ach jo, co všicí děláte...? to všichni už spíte jo?

HANKA          24.9.2009 15:06:26
Krásné narozeniny!!!! Monýskovi!!! ať ti to jezdí do další sezony!!! A hlavně máš každý den, důvod k úsměvu, a 
protivných lidí co nejmíň....:))))

HANKA          22.9.2009 12:51:40
Ahojte...jeli jste někdo Mrňákův memoriál krom Kaniho? mohlo to být pěkné...akce po červené na Křemešník běžci i 
cyklisté v sobotu 19.9....kde je Jiří? už nemáme o tobě žádné zprávy..ani nevím..

Víťa          21.9.2009 21:35:59
Jede v sobotu někdo na závody do Zruče ( Kácova )?

Láďa          18.9.2009 20:11:43
Pěknej článek z krále http://www.sokolveltez.cz/files/kss2009_2009-09-07_215750.doc

Monís          17.9.2009 10:06:56
Haninko jsi naše šikula...gratuluji!

HANKA          14.9.2009 8:28:03
Ahoooj kamarádi...v sobotu jsem se snažila...:)))) reprezentovat, v Jedovnici u Brna na GT ZASKARU na 100km trati 
náš tým :)))) Trať celkem slušně srovnatelná nejpodobnějc ze ŠELOU...fakt parádní stoupání..nekonečné sjezdy o 
ksicht:))))no zkrátka na dno!!!! z cca 17žen(18-39let kat.) bohužel pak až nad 40let..jsem po velkém úsilí - na krev:)))) 
dojela ze ztrátou 15min.na druhou na 6místě v čase 5h.30min. Ale pocit parádní fotky jsou na netu na 
www.kocian.net..pod číslem 1179 a v sekci na startu a sekci ostatní - dlouhá trasa:)))paaa

pepa          9.9.2009 6:58:11
Děkujeme všem za pochvalu a již nyní pilně pracujeme na ročníku č.8 aby se to zase líbilo :)

Víta          8.9.2009 22:36:46
2 Koubeček, smiř se s tím, 1 defekt na závod je Tvoje norma.

Monís          8.9.2009 17:58:14
V250 byla super. Klucí jste šikulky:)...

Koubecek          8.9.2009 15:09:42
jj, taky se mi V250 libila. Do pristiho roku planuju vylepsit kolo - namontuju retez z rozmetadla na hnuj, ten uz snad 
nepraskne :) A nebo to budu rovnou cele behat.

HANKA          7.9.2009 13:18:24
ahooooj vystrkovská parádně připravená!! krásné zázemí klucí Josko a Tome!!! masér...občerstvení!! děkujem 
spokojenost pěkně se nám rozrůstá startovní pole....jinak



Víťa          6.9.2009 18:31:41
Vystrkovská byla dobrá, díky za vše. Čekám netrpělivě na výsledky.

Víťa          4.9.2009 17:44:30
Nikde nikdo?? Buď vymřeli nebo na poslední chvíli trénujou? Tak zítra na startu!

HANKA          2.9.2009 0:08:21
Kani a co ty? Už jsi jsem nepsal, ani nepamatuji....A co, že tvůj parťák Jiří, schání někoho jiného na štafetu? Prý nejlépe
ženu :)))) snad jsi ho, nezklamal:)))))

HANKA          2.9.2009 0:05:52
No já jsem ještě byla bohužel v Německu, tak že mám mínus, ale nevzdávám! příští rok, pokud mě nic vážného nepřijde
do cesty, jsem tam!!! Běhání už je ok.tak ještě to plavání, ale to mi určo poradí Koubeček...když má takové technické 
znalosti :))))))

pavel.73          1.9.2009 12:37:01
Díky všem, kteří se nezalekli ranní přeháňky a postavili se na start xterry. Příští rok očekáváme i Hanku, ať ty poháry 
pro ženský neděláme zbytečně. :)

Víťa          30.8.2009 20:44:10
Gratuluji všem extremákům k dosaženým výsledkům na Xteře

Alča          25.8.2009 15:38:42
Též se mi podařilo vydrápat se na Tremalzo a dokonce ho i sjet :-) pouze s malou nehodou... :-)

karlos          25.8.2009 13:43:14
Já jsem sjel Tremalzo bez nehody! Neuvěřitelné! :-)

Víťa          24.8.2009 20:59:00
Tak už jsou všichni doma a ve zdraví?

HANKA          24.8.2009 14:42:03
Čágo kamarádi!!! Tak musím říct,že se připravuji na Melechov ale budu u kamarádky Petry Chadimový v 
Bavorsku...tak nevím jestli se stihnu vrátit včas....pro toho kdo jí nezná...má sportovní parťačka před Monýskem!! Jela 
se mnou Vystrkovskou! Když tak na vás budu myslet! Koubečka,Josku a spol.:))))

Monis          16.8.2009 19:36:16
Krársný pozdrav z Kalifornie :) Jestli chcete tak tady je odkaz na fotky, aby jste věděli jak se mi tu žije:) 
www.rosnes.rajce.net, paaa

Koubecek          14.8.2009 15:29:58
Hanko, na Melechov je v tuhle chvili urcite prihlaseny jeste Pepa Cech, Zdenek Vopenka, Vasek Honzl a ja. Neboj se 
plavani, ja plavu na cubicku a stejne se asi utopim :) Jinak jet na idiota, tak to je vyraz pro jizdu na prevod 1-1.
Adame, dej si pozor, aby te zivocich Koubecek nekousl.

HANKA          13.8.2009 21:00:14
Koubeček: Vážně parádní článek! přemýšlej o novinařině:))) asi by ti to šlo....jsi šikula zajels to pěkně!! Hlavně ten 
obrat:)))) jet na idiota, to mi musíš vážně předvést:))))

HANKA          13.8.2009 12:18:26
Ahoooj dá někdo z vás krom kapacity Josky XTERU MELECHOV? Já bych ráda ale vázne plavání..jedině že byste mě 
někdo zaskočil:))) Jinak Monýsek je ve slunné Kalifornii vše vás zdraví!! Má se tam báječně počasí krásné!! Hory, 
moře...prý denně běhá..byla na výletě v San Francisku..jedním slovem nádhera! Vaří jí tam taky dobře...tak že prostě jí 
to jen přát..

Adam          7.8.2009 16:15:33
2Vita: Koub je celkově zvláštní živočich, s tím je třeba se smířit.

Víťa          6.8.2009 20:49:36



2Koubeček: móc pěknej článek, nerozumím tomu. Píšeš, že jsi potom skoro pořád tlačil, já netlačil a přesto jsem Tě 
nedohnal. Umíš tlačit asi dost rychle, každopádně rychlejc než já jet. 2Adam: Vožice mě láká, ale kvůli jiné akci to 
nestíhám.

Petra          6.8.2009 15:57:42
Koubeček: pěkný článek ze 3 vrchů,..a není zač!

Koubecek          6.8.2009 14:52:48
Jo, ja s Pivim to mame v planu. O dalsich nevim. Bude to na pohodu, od Trech vrchu jsem nebyl na kole.

Adam          6.8.2009 14:25:00
Lenoši, přijedete někdo do Vožice ted v sobotu???

Láďa          3.8.2009 19:41:55
Jojo Vašek mi natrhnul prdel:o))na kolo jsem vyjížděl asi třetí a pak se kolem mě všichni přehnali, prostě mi to letos 
nejede, takže 17flek, jinak Pepa Čech byl na 6-7místě. Ale jinak závod dobrej 31lidí a ta krkovice a 4pivka U packy, to 
bylo super:o)))

Vasek          3.8.2009 14:45:54
No v patek jsem se docela seknul U Jeffa a prisel ve 4 rano dost ko, ale nakonec jsem v sobe sobotni obed udrzel, tak 
jsem to zkusil. Bylo to docela ok, plavani kratke, kolo se dalo, ale ten beh uz byl na krev. Navic jsem tam lehce 
zabloudil (a bylo tam vic takovvych), ale k Parezaci jsem se nakonec dostal na 13.miste. Na muj prvni triatlon to nebylo
spatny a navnadilo me to, tak jsem se hned nahlasil i na Xterru:-)

Koubecek          3.8.2009 12:27:44
Tak co triatlon, byli jste?

Petra          3.8.2009 9:49:29
Víťa: díky za upozornění,..opraven datum :-)

Koubecek          30.7.2009 9:20:48
Koubecek nemuze :(, jede na vikend do Beskyd. Ale doufam ze to tam trochu pozerete.

Víťa          29.7.2009 21:46:31
Teda Pepo jseš kapacita, 18.7. jsi stihl 2 závody: 3vV v Horní Cerekvi a ještě Silniční triatlon v Koutech. 2 závody v 
jeden den...

Láďa          29.7.2009 21:36:47
Ahoj, jedete někdo v sobotu do toho Plačkova? Trať vypadá zajímavě, krátké plavání a běh, takže bude rozhodovat 
kolečko:o) Já asi vyrazím, tak doufám, že nebudu sám!!! Co Koubečku??:o)

Víťa          27.7.2009 22:41:41
Výsledky na http://www.melechov.wgz.cz/

Víťa          27.7.2009 22:40:54
Gratulace Jindrovi, Láďovi k pěknému umístění na triatlonu v Koutech. A vlastně i Pepovi.

Vasek          27.7.2009 13:42:17
Cau - mluvil jsem s Michalem Markem ohledne toho sobotniho triatlonu v Plackove a rikal, ze to vypada na docela dost
prihlasenych a prezentace v sobotu bude nabita,tak by privital kdyby mel nejake prihlasky dopredu, nejlepe treba za vic 
lidi. Kdo se tam chysta v sobotu a kdo by mel cas v tydnu se za nim stavit? Ja snad budu mit ctvrtek, patek dovolenou, 
ale jeste to nevim jiste.

HANKA          22.7.2009 20:03:13
Ahooooj! Fotky mám na kocian.net zpracuji a pošlu Karlosovi...poněvadž to neumím poslat sem nejsem zdatná v 
Pc.kličkách:)))

Koubecek          22.7.2009 14:19:36
Dalsi triatlon v okoli Humpolce, tentokrat na Parezaci. Plakat zde.

Hooger Booger          21.7.2009 16:45:36
Poklona Všem STATEČNÝM ! obzvlášť Hance a všem co vyrazili na trať i podél trati :-) Šileráci vyměkli , planovaný 
výlet na 3V zrušili a zůstali jsme pod peřinou...



pepa          21.7.2009 8:16:52
Jirko, pokud jsi už rozmrznul, a něco si pamatuješ, zkus něco napsat. Určitě bude bude o čem :)

pepa          21.7.2009 8:14:12
Hanko, pokud máš fotky z vyhlášení, tak je pošli. Dík. P

HANKA          20.7.2009 12:38:10
Jasný chápu, nezlobím se...mám vás ráda!! díky, byl to děsnej mazec! šáhli jsme si na dno, ale stálo to za to!!!!!

Koubecek          20.7.2009 9:59:47
Hanko promin, po zavode jsem se klepal jak ratlik a mym jedinym cilem bylo dostat se do tepla. Ale jinak gratulace 
tobe i Pepovi Čechovi a diky Alence, Hance, Petre a Petre, Pivimu a Tomasovi za super podporu.

Monís          20.7.2009 8:57:44
Super:) Gratuluji!!!Jste obrci!!!!

pepa          20.7.2009 8:25:14
Dodatečně velká gratulace Hance a Pepovi Čechovi k bedně.

HANKA          19.7.2009 13:50:45
Já také děkuji za podporu při závodě:))) akorát musím říct že mě trochu mrzelo, že jste tam nikdo nebyl, když 
vyhlašovali mé umístění...:((( Pepa se omluvil měl rodinnou akci..ale zbytek...hm škoda, přeci jen, jste má druhá 
rodina!!

Víťa          18.7.2009 20:32:15
Děkuji celé Slovanově skupině za podporu při dnešním závodě. Bylo to náročné, ale nakonec jsem zvítězil ( nebylo to 
zas tak slavný, tedy to vítězství ) nad problémy s technikou a dá se říci i nad Matkou Přírodou. ( Není ale dobré jí moc 
pokoušet )

Adam          17.7.2009 9:38:52
Pepo, vcera jsem se kopnul pri treninku na tebe do kolene o predstavec tak, ze nemuzu ani chodit, ale to me neomlouva.
Zitra ma pršet a pršet a pršet, tak třeba to vyjde a nepojede se :)

pepa          16.7.2009 15:08:05
V Humpolci sucho, na Křemplu údajně průtrž, hlásil Hooger.

Koubecek          16.7.2009 9:44:04
Tak co myslite, bude to v sobotu na bahne? Jak je v Humpolci, resp. v Sazave, prselo tam vcera hodne?

pepa          15.7.2009 7:39:25
Včera jsem tam byl, nic jsem nevyjel, bahno, pěknej hnus :)

Víťa          14.7.2009 22:12:04
Já se na 3vV taky chystám. Na Mešnici je novej pěknej kopec a potom makadan snad té největší velikosti.

HANKA          14.7.2009 12:49:37
to Adam: No přeci se mnou:))))) a dalšíma no nemám zprávy kdo všechno pojede... Ale pro mě je to každoroční 
vyvrcholení sezony...:)))a pak si říkám,že mě tam už nic nepřekvapí...po Drásalovi:)))ten cíl se jak si dost natahl..tím 
Drásalem, jsem získala, úplně jiné obzory...kam až se dá jít...možná Salzkammergut:))) jinak je tam na 85km trati 
přidáný kopeček..směrem ze zadních polí..na Bezděčín..navazuje v lese na táhlý kopec..poznáte:))) tak na startu 
Adame!!

Adam          14.7.2009 11:14:10
Tak s kym se potkam v sobotu v Cerekvi ???

karlos          13.7.2009 12:32:02
Já bych to tam dal už o víkendu, ale nikdo nic nepsal, tak jsem neveděl, jestli už máte 3.díl přečtenej. Nechtěl jsem Vás 
zahltit ;-) BTW: Kam pojedeme příště? A kdy? ;-)

Petra          13.7.2009 11:51:09
Hurá,...4.díl, to čekání přes víkend bylo neúnosné:-))) Jen pro připomínku, ani mě se nechtělo fotit vodopád, fotil 
Pepa,...:-)



karlos          10.7.2009 9:09:00
2 Hooger: Budu tě muset zklamat, nic napínavějšího už asi nebude. Ale třeba si kvůli tobě zkusím něco přimyslet ;-)

Hooger Booger          10.7.2009 1:09:06
Karlos, Tvůj cestopis je napínák od začátku do konce... naposledy jsem takhle hltal "Banány na vodě" , "Jak jsem potkal
ryby" a" Harryho Pottera XI". Kdy bude další kapitola a kolik jich celkem bude?Přežili to všichni? Krásné svědectví 
panického Horala.Díky.

HANKA          9.7.2009 19:01:15
Kani příští rok to dáme znova, už mě to zase naladilo...tedy už v ten den Drásala:))) neboj pokud to dobře půjde, forma 
bude..dáme zimní přípravu:))) Jinak prýma fotky a článek z Kamenice draci!!!!

Koubecek          9.7.2009 13:36:27
Dalsi, dalsi, dalsi..

karlos          9.7.2009 12:17:29
Hlasím prohlídnuté fotky od Petry. Prosím dodání dalších od Tomase! ;-)

Petra          9.7.2009 12:12:20
Hlásím: už mám přečtenou i druhou kapitolu, píšeš to dobře,...

Petra          9.7.2009 10:35:49
Dodala jsem fotky z hor. těším se na další pokračování našeho příběhu:-)...Prosím o dodání fotek Tomase 
(např.:společná vrcholová, zuřivý Messner Karlos,...):-)

vera          9.7.2009 6:24:33
Taky mám přečteno, moc pěkný, můžeš pokračovat........:)

Víťa          8.7.2009 22:14:46
Hlásím přečteno

Koubecek          8.7.2009 19:02:33
Mám přečteno, další....:)

pepa          8.7.2009 18:29:09
Mám přečteno, další....:)

karlos          8.7.2009 17:24:56
Ahoj, začal jsem sepisovat vyprávění z našeho víkendového výletu do Alp. Ale znáte mě. Já se prostě nedokážu vyjádřit
stručně. Abych Vás nezahltil nějakým dlouhým nudným článkem, rozhodl jsem se zveřejňovat to na pokračování ;-) 
Takže až budete mít všichni přečtenou první kapitolu, tak dejte vědět ;-)

Koubecek          8.7.2009 0:46:11
Hanko, musel to byt masakr a i ctvrte misto je super. Monis, neves hlavu, byl to prvni zavod po dlouhe dobe, priste 
budes zase souperky predjizdet.

Monís          7.7.2009 15:21:28
Hani, gratuluju!!!Jsi šikulka!!Já jsem v Kamenici spadla...pak ti to řeknu, je to na dlouho:)

pepa          7.7.2009 7:48:52
Hanko i tak vynikající

Víťa          6.7.2009 23:05:36
2 Hanka, Ty máš v sobě ale kus odvahy.

Víťa          6.7.2009 23:04:30
2 Pepa, gratulace k pěknému umístění v Kamenici, škoda že jsem musel letos vynechat. Co se stalo Monice?

HANKA          5.7.2009 23:06:23
Ahoj kamarádi, tak DRÁSAL pokořen na totální vyčerpání...do 103km jsem jela celou dobu na bednu..ale bohužel 
vyčerpání vzalo za své a bylo z toho opět 4.místo ale myslím že i tak, jsme se s Kanim blejskli:)))) našim týmem:))) je 
to parádní zážitek doporučuji všem, na dno se šáhnout zkutečně dá...



Monís          3.7.2009 18:41:22
Ahoj,já se dopravím autem...tak se uvidíme

karlos          3.7.2009 13:16:12
Ahoj, zítra se chystá několik lidí z ExtremTeamu podívat do Kamenice po ose. Já ještě nemám plány úplně jasný, ale 
pokud to sem nenapíšu já, tak to nenapíše asi nikdo :-( Takže pokud byste se chtěli připojit, tak zkuste kontaktovat 
Slovana nebo Pívího.

HANKA          3.7.2009 12:48:41
Tak kamarádi...my pomalu vyrážíme...i my budeme mít bahení lázně..jenže určitě tak 8h..trápení budeme na vás 
myslet:))))Tak si to v klidu užijte hlavně bez pádů ať se ve zdraví zase potkáme:))) A Šilerákům pěkné 
dovolenkování:)))

Monís          3.7.2009 11:47:48
Tak si užíte dovolenou:) a bacha na vlny:)

vera          3.7.2009 7:16:02
Vyrážíme směr Orlická přehrada - Zvíkovské podhradí. Snad se nám to počasíčko trošku umoudří a provětráme kola. 
Užíte si sobotní bahení lázeň :)

Monís          2.7.2009 21:31:09
Šileráci užíte si dovolenou:). Kam se chystáte?

Monís          2.7.2009 21:29:44
Dneska jsem mluvila s kámošem, který byl projet trať. Bude to bahení lázen:)...

vera          2.7.2009 12:32:41
Šileráci se jedou dovolenkovat, budem na vás vzpomínat.....

Koubecek          2.7.2009 11:25:03
Ja jsem vic nez tyden nachcipany, takze to moc nevidim. Spis tak se tam dojedu podivat.

pepa          2.7.2009 7:51:20
Já jedu určitě

Monís          29.6.2009 18:38:10
ahojky, razíte někdo do Kamenice?Já to v plánu mám.První letošní závod:(...Jinak je ještě v Pelhřimově "hadrák" 
www.pelhrimovskyhadrak.blog.cz. pááá

HANKA          29.6.2009 11:57:18
Ahoj kamarádi, musím trochu přiznat, že je mi líto, že o vašem nedělním výletu nedal nikdo info na forum... Hm...jinak 
vám chci popřát na sobotní maraton v KAMENICI hodně úspěšný start ať dovezete nějaké medajle!!! Nás budete muset
s Kanim omluvit...jedeme hájit barvy Vystrkova na DRÁSALA!! Už o tom přemýšlíme delší čas, tak se musíme 
domluvit zrovna, když jsou úžasné technické teréní podmínky....:))))) Držte nám palečky..!

Láďa          26.6.2009 22:00:02
Ahoj, v Ledči u Casky je výprodej testovacích kol za super ceny: http://www.kolaledec.cz/bike.php

Petra          25.6.2009 7:45:34
Věrko není zač! Fotky jsou pěkný, jen díky aktérům...:-)

Petra          25.6.2009 7:35:01
Koubečku, byla jsem ráda,že jsem Tě vůbec stihla vyfotit, ty vždycky tak rychle prolítneš...:-)))... tak mi příště trochu 
zpomal...:-)))

vera          25.6.2009 5:57:42
Díky Peťo za fotky, jsou moc pěkný. Z našeho foťáku nejsou nic moc, vážně uvažuji o koupi nového. To budete mít 
někteří jistě velkou radost:)))

vera          25.6.2009 5:50:13



Víťa: bohužel ti letos nemohu ani já(jinak naprosto spolehlivá v podávání důležitých časových a jiných detailech v 
Chýnově)podat žádné informace. Musela jsem domů vyrazit brzy po závodě. Nicméně začátek akce vypadal velmi 
velmi zajímavě!!!

Koubecek          24.6.2009 15:41:06
Pekny fotky, diky. Ale musim se ohradit a protestovat. Maval jsem taky, dvakrat! Ale vim, ze nejsem blondyna jako 
Pamela, takze jsem byl vyfocen az jako odjizdejici :-))

Koubecek          22.6.2009 21:20:41
Vita: No to ja ti ted presne nereknu :), ale asi jako minule. Najedli jsme se, opili jsme se, tancovali jsme, lezl jsem po 
tramech a pak jsem jako druhy sel spat.

Víťa          22.6.2009 17:17:31
Gratuluji všem. Dostal jsem ale ze dvou stran rozporůplné informace o tom jak to probíhalo po závodě. Informace od 
Pepy a Ládi se v důležitých detailech ( časový harmonogram odpadajících postav ) liší. Tarzane ( Koubečku ) jak to 
tedy bylo?

karlos          22.6.2009 12:31:42
V novinkách najdete odkaz na výsledky z Chýnova. Doporučuju je pořádně prostudovat. Já jsem zjistil, že mě dámy u 
cíle okradly o 28 vteřin, 5 míst ve výsledkové listině a hlavně o skalp Houchese. Naštěstí všichni víme, jak to ve 
skutečnosti bylo... ;-)

píví          22.6.2009 11:53:44
Jen pro informaci,všechny karavany už jsou stejně obsazený...

karlos          22.6.2009 9:33:36
Ahoj Peťo, tak to je škoda, že nepojedeš s náma. A kam se chystáte? Taky na Gardu?

Chvalík          22.6.2009 9:20:49
Ahoj Všichni. Závod i afterparty se v Chýnově jako vždy doufám poved. Vidím na stránkách klid - eště dospáváme? 
Karlos až se probereš, Gardu mi nesháněj. Naše skupinka plánuje týden v září, nechci se trhnout. Takže dík za ponuku a
uvidíme se na některý další bezvadný akcičce. Ať to všem jede a čaues

Víťa          18.6.2009 22:31:48
Láďo, tady je něco podobnýho http://www.k24.signaly.cz/, ale myslím že na silnici. Jede se to už zítra a už mají plno

Adam          18.6.2009 13:41:47
Pepo, čeká tě šmelcík, pěkně se na to připrav...

Láďa          18.6.2009 11:55:35
Ahoj,posílám odkaz na pěknej článek. Kdo do toho příští rok půjde??:O)) http://sport.idnes.cz/na-kole-temer-do-
bezvedomi-redaktor-idnes-cz-ujel-24hodinovy-bike-maraton-1ab-/sporty.asp?c=A090615_215117_sporty_cen

Láďa          18.6.2009 11:54:07
Ahoj,posílám odkaz na pěknej článek. Kdo do toho příští rok půjde??:O)) http://sport.idnes.cz/na-kole-temer-do-
bezvedomi-redaktor-idnes-cz-ujel-24hodinovy-bike-maraton-1ab-/sporty.asp?c=A090615_215117_sporty_cen

HANKA          17.6.2009 10:57:59
Peťulko, tak jsem si to právě taky pouštěla, je to nádherné...kdo dokáže složit takovou hudbu...to musí být frajer s 
velkým srdcem...moc hezky jsi to udělala povyšuji tě na vrchního kronikáře!! :)))jednou na to budeme s bačkorama v 
křesle, vzpomínat jaký jsme byli blázínci!!

HANKA          17.6.2009 10:39:00
Předem ještě jednou velká gratulace Monýskovi!!!! Jsi velká šikulka máš můj obdiv jen tak dál ještě to ing.!!!! Tak 
kamarádi vám přeji hodně úspěšný start v Chýnově kde opět nebudu...tak tam pozdravujte za mě...a co ty Adame?? jak 
jde přebalování plenek po tak dlouhé době?? a koupání ve vaničce s kachničkama??:)))) No věřím, že to zmákneš :)))

Monís          17.6.2009 8:44:02
Děkuji Vám za gratulaci! Ted už mě z kola nikdo nesundá:) Těším se na odpočinek, byl to mazec...Uvidíme se!!

vera          16.6.2009 16:14:36
Mončo gratulujem!!! Doufám, že si teď dáš pořádný relax a že se uvidíme na závodech.



kani          16.6.2009 10:19:10
dobře Bc.

Monis          16.6.2009 9:08:37
Zdravím, Bc. Monika Havlů :))))) Jupííí Jupííí

pepa          16.6.2009 7:09:41
Před Chýnovem? :)

Adam          15.6.2009 17:19:04
Tooltip:
nechat si vytrhnou osmičku den před závodem = neject závod

Adam          11.6.2009 10:26:58
Ja v sobotu jedu. V tombole se da vyhrat notebook.

Jirka          10.6.2009 21:56:30
Jedete někdo v sobotu na závody?

Koubecek          9.6.2009 22:54:41
The Crown and The Ring od Manowar. Peknyyy. Je to opravdu ta hudba, co hraje na startu Krale? Loni mi prisla 
temnejsi, ale to je mozna nervozitou. Kazdopadne pekne udelany. Pochvala!

karlos          9.6.2009 14:48:34
Zkousel jsem dat to video i na youtube, ale ty mrchy poznaly, ze je tam pouzita nejaka pisnicka, na ktery jsou autorsky 
prava a tak to jde prehrat jenom bez hudby :-( Nemate nekdo nejakou zkusenost, jak to obejit(ocurat ;-) ???

Petra          9.6.2009 13:38:30
Děkuji, jsem ráda, že se Vám to líbí!

Víťa          8.6.2009 21:26:32
Jo jo, taky mě to vtáhlo do toho brodu i když jsem tam nikdy nebyl.

Slovan          8.6.2009 21:12:28
Péťo moc pěkný, ta hudba je husté, jako bych stál znova ne startu.

karlos          8.6.2009 14:58:18
Pěkně zpracované fotky z letosniho Krale do videa s tématickou hudbou od Petry si stáhněte zde.

karlos          4.6.2009 16:57:37
2Adam: To se budu cítit já i kazeta jako na Králi ;-)

Adam          3.6.2009 16:56:43
Ja jsem jako obsluha na Monínci na občerstvovačce. Takže se na vas v Jistebnici těšim. Upozornuju, že polejvám 
jontákem a patlám banány do kazety.

karlos          3.6.2009 12:20:37
Jede se do Jistebnice?

kani          2.6.2009 10:37:24
kolo cca 2hod ponožky sou jako nový na 1.pokus - holt ka ždá ženská nemuže umět prát ale ty zas umíš rychle jezdit na 
kole a to se taky počítá

HANKA          1.6.2009 0:52:20
Adame: ještě já, ať vám dělá radost váš krásný přírustek!! A my se budeme těšit na úspěšné pokračování extrem 
teamu!!!! Jinak musím napsat, že jsem po sobotním nářezu po prvním vyprání dresu nepochodila, tak jsem vše komplet 
musela nechat odmočit :)))))) kolo jsem čistila 2hoďky:))))) ponožkám se už nedá říkat ponožky....co vy?? asi jste nic 
ještě nemyli že jo? jak vás znám....:))))

kani          31.5.2009 21:57:17
Jo a eště koukám že tam chybí Chozé,.Ten už tam měl bejt od loňska za to jak na Královi vodvez z brodu 20 kilo vody v
kraťasech :-)



kani          31.5.2009 21:51:32
přecednictvo tymu: po vcerejsku navrhuju oficialne prijmout Bleka a Kája by ho měl zapsat do záložky TEAM. Ukázal 
že neni takovej posera jak sem myslel a navíc je teď nejtvrdší bajker ve břištích

Monís          31.5.2009 15:03:59
Gratulace Všem:)!!!

Víťa          31.5.2009 11:05:25
Myslel jsem na Vás, vůbec si ten masakr nedokážu ani představit.

karlos          30.5.2009 23:19:59
Adame taky posílám gratulaci! Doufám, že v Chýnově dáme nějakou hruštičku na zdraví ;-) Jinak Král byl masakr, těšte
se na fotky, ale přes nepřízeň počasí všichni ve zdraví a bez defektů!!! dojeli do cíle :-)

Monís          30.5.2009 16:28:25
http://www.championchip.cz/new/live2/live.php?id=2009053011&from=1&count=30...koukejte na naše borce:)

kani          29.5.2009 12:40:40
Adam: gratulace Koub: my to budem slavit večír v Klatovech, ale ty tam nebudeš haha Víťa: dík za přání dobrého 
počasí, ale při pohledu z okna nevim jestli si z nás neděláš p---l

vera          29.5.2009 7:00:02
Tiše vše pozoruji ze zákulisí. Adame gratuluji! Nová bajkerka - superrrr!!! No vida děvčata, jak se ty naše řady pěkně 
rozrůstají.

Víťa          28.5.2009 22:13:23
Gratuluji Adamovi a Vám všem co jedete na Krále přeji dobré počasí, hodně sil a hlavně hlavou a bez defektů. Nazdar 
Věro, kde jsi celou dobu byla?

Koubecek          28.5.2009 20:00:53
Mooc gratuluju. At je hlavne zdravá. Neoslavime ji nekde v hospudce? :)

Monís          28.5.2009 18:56:19
Taky moc gratuluji:), ať se Vám daří.Prosím foto do galerie:).

Jirka          28.5.2009 18:09:26
Tak Ti gratuluji a at jí to jezdí!!!!

Adam          28.5.2009 15:39:59
Hlasim novou bajkerku Beatu.
3.770kg/49cm
Pepo, objednávám nejmenší velikost dresu.

HANKA          28.5.2009 10:32:57
Ahoj KAMARÁDI CYKLISTI!! Dejte mi prosím včas vědět odjezd z Pelh.pro mě ano?Pokud možno telefonicky 
nejsem na netu, díky! Kdy tam mám stát v plné polní ano? :)))) To počasí svědčí o tom, že se to Pepo zase asi zlomí :((((

vera          28.5.2009 6:53:57
Tak pozor pánové,jak jiné!!! Tady nejde o líbit - nelíbit!!! Tady jde o to jestli padne do ruky nebo nepadne. Když žena 
řekne, že se nelíbí, to znamená, že nepadlo a jeho technické parametry nejsou podle našich představ :)). Hlavně 
Koubečku koukej na to, aby kolo bylo lehké. Kbyby mělo rám zlatej a bylo osazeno nevím čím a bude těžké jako kráva 
a těžce ovladatelné - tak se jí v prvním kopci líbit zaručeně přestane(vlastní zkušenost).

Víťa          27.5.2009 23:48:24
Vypadá hezky, se SRAMEM nemám žádný zkušenosti, tak nevím. Karlos má pravdu u ženských je tp trochu jiné. 
Kupoval jsem minulý týden kolo pro manželku a to co jsem vybral se jí nelíbilo, prostě nelíbilo. Musí se líbit. 
Každopádně ať si koupí stejnou velikost jako máš Ty, aby jsi si ho mohl půjčovat.

karlos          27.5.2009 17:23:12
Koubečku, já si myslím, že jestli jste začínali na osmi tisících, tak je to osazení, co bude mít na tomhle naprosto 
dostatečný ;-) Rám vypadá pěkně a jestli chceš, aby začala jezdit, tak je nejdůleží, aby se jí to kolo líbilo. Možná je to 
dost povrchní analýza, ale pak jí to prostě buď začne bavit nebo ne. A na kole, který by se jí nelíbilo, by jí to určitě bavit
nezačalo...



Koubecek          27.5.2009 0:13:38
Ahoj všem, Blanka (moje přítelkyně) si chce koupit kolo. Přes dámský model Gary Fisher Marlin (je moc malý) jsme se
dostali na tohle kolo taktéž od GF. Rád bych na něj znal váš názor. Líbí se mi rám a vidle. Ostatní osazení, si myslím, je 
ve srovnání s podobně drahými koly lehce horší. Geometrie zdá se vyhovuje. 20000 je fakt maximum, začali jsme na 
osmi. :)

Monís          26.5.2009 22:24:52
Tak já hlásím, že se Krále neučastním:( , mám moc školy, tak budu držet palce. V pořádku doražte:) a hodně štěstí 
všem!!!

kani          26.5.2009 18:14:49
ja si to dam na kole aby se usetrilo misto v aute

pepa          26.5.2009 15:22:43
Předběžně odjezd ve 3 hod., osazení aut zatím nemáme.

Jirka          26.5.2009 10:07:43
Čau Pepo ,už nějak domlouváte cestu na Krále?

Víťa          24.5.2009 22:21:20
Tak Josef Zimovčák zase vyráží pravděp. 28.5. do Bruselu. Bohužel přímo kolem nás nejede více na 
http://www.higbic.cz/home.html?web=euro

Koubecek          21.5.2009 20:53:09
Lada: cus, chtel jsem jet. Ale v nedeli jsem si jako trenink zabehl 8 km a zjistil jsem, ze me boli kolena. Priste musim 
driv zacit behat, aby si nohy zvykly. Sem to podceni, takze nejedu...

Láďa          21.5.2009 20:26:50
Ahoj extrémáci, jedete někdo v sobotu na Drsoně do Ledče? Už mám nachystané trasparenty!:o)

Chvalík          20.5.2009 21:00:15
Kani,dík. Snad se vmáčknem,jedeme s Michalem, Pepa potvrdil Sluneční mlýn tak se uvidíme, ahoj příští pátek v 
Klatovech a pak postupně podle Koubečkova kalendáře.

karlos          20.5.2009 14:54:53
Ahoj zde je pár fotek z Helfštýna od Hanky. Pěkný Hani!

karlos          20.5.2009 10:05:28
Koubečku ten kalendář je super! Dík.

karlos          19.5.2009 8:55:07
Kani jak jsi na tom s obednavkou tech novejch dresu? Jeste si muzu neco obednat nebo uz jsi to uzavrel? BTW: Jsou ty 
barvy nejaky reflexni?

kani          18.5.2009 20:28:19
mam dojem ze se to menuje slunecni mlyn

Chvalík          18.5.2009 18:37:51
Zdar,kapacity.Chystáme se dát krále a páč král je jen jeden je třeba někde složit hlavu. Kde nocujete??? Dík za odpověď

HANKA          18.5.2009 13:03:29
Čauky kamarádi! Tak do dnešního dne je na Krále naší krásné Šumavy nahlášeno 1950závodníků:)))))) Tak se nechte 
zlákat ještě další naši extrémáci!!!!Bude to bájoooo

Víťa          17.5.2009 20:31:01
V sobotu jsem dostal informace o 1.ročníku triatlonu, který se koná v Želivě 25.7.2009. Více na 
http://www.kocanda.etriatlon.cz/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

kani          14.5.2009 18:04:13
ja ti na startu strihnu lanko na prehazovacku a hned budes mit aspon ukrajinskej prevod

karlos          14.5.2009 11:01:43



Mně by docela lákalo dát to na nějaký ukrajině, ale žádnou doma nemám :-( Tak asi vytáhnu aspoň starý Shimano z 
Tesca ;-)

Víťa          13.5.2009 22:13:55
2 Koubeček oto víc Tě bude těšit, když na tom svým kole uděláš nějakýho silničkáře.

kani          13.5.2009 18:04:51
Koube na kole se da jezdit i po silnici nemusis se furt bahnit v terenu.

Adam          13.5.2009 14:43:15
Sakra, ja myslel, že kapacita se na to letos vykašle.. Je pravda, ze jsem lepsi, tak to by bylo škoda trochu kapacitu 
nezandat. No uvidime.

Koubecek          13.5.2009 12:06:38
A ty Tomice, neni to spis zavod na silnicku? Vzdyt tam neni ani kapka terenu, jestli se nepletu..

Láďa          12.5.2009 21:24:22
Já se jedu taky projet do Tomic, ale jak píše Karlos, jenom hezká projížďka, vyrazím po ose, objedu závod, dám 
pivečko a jedu zpátky:o))

HANKA          12.5.2009 19:56:25
Jasný kapacita Joska je už nahlášen:)))) Tak nenecháš se přeci zahanbit ne?? Že bys byl měkej?

Adam          12.5.2009 9:00:21
Rikas, ze kapacita je uz prihlasena... ?

HANKA          11.5.2009 21:45:32
Hm Adame tos mě zklamal teda...já uvažuji o 100km trati...poprvé! Zrovna jsem se tě chtěla zeptat že kapacita Pepa je 
už přihlášen a ty nic...hledala jsem tě tam...no to musíš mít asi důležitější úkol...a nemůžeš to ještě promyslet??

karlos          11.5.2009 17:22:52
Já jo, ale žádný závodění, jenom projížďka...

Monís          11.5.2009 16:34:24
Pojedete někdo toho 16.5?

karlos          11.5.2009 10:53:48
V sobotu 16.5.2009, Tomická padesátka. Jede se z Tomic u Dolních Kralovic, přes Senožaty a zpět.

Adam          11.5.2009 10:04:56
Hanko, ja letos nezavodim. Kral letos bezemne.

Karlos          10.5.2009 11:09:16
Dnesní vzjížďka?: 13:00 Vystrkov, 14:00 Křemešník, 15:30 Sedlice. Připojte se!

Víťa          4.5.2009 22:29:55
2 Kani: buď rád, že Gary s Tebou nejel.Nadával by jsi, že se Ti na trati plete nějakej strejka v teplákačce a s prestigema. 
Jinak na Vilémovický super, Slovan začal jezdit na masážní gel, carbo a jiný snacky mu už nedostačujou.

jiří          4.5.2009 13:59:55
Zdavím učastníky šely Hlavmě Hanku,které musím ještě jednou poděkovat za blehopřání byl jsem nějak vedle a mám 
pro ni pěkné fotky z Teplic.jiří 604673170

HANKA          4.5.2009 13:10:03
Ahoj kamarádi! posílám info/doplňující..kaniho Zas takový propadák to nebyl, byli tam hold samý kapacity!! Máme co 
dohánět! Kdo jste trať jeli, tak víte o čem mluvím, žádná procházka růžovým sadem..Docela cross country!!! Takový 
závod Terezky Huříkový! Kdo uviděl cílové brány HELFŠTÝNA na trati 93km!! Tak byl zvíře každej!!! Já jsem 
zpokojená bikerky přede mnou byly skoro všechny profi! Tak že na KRÁLI se potkáme Pamelo!!!

kani          4.5.2009 11:45:17
bohuzel se asi v patek vyndal (chlastal zubra v lipniku na namesti)a tak jel jenom kratkou ale stejne je to vobluda - celej
den vydrzel podepisovat a pozovat na fotky * Hanka se s nim taky fotila tak mozna ze fotky uvidite * jinak co se tyce 
zavodu tak krome Hanky to byl klasickej propadak jako obvykle



karlos          30.4.2009 17:27:20
Gary Fisher pojede dlouhou trať na Šele!

pepa          28.4.2009 7:17:10
Adam: žádnej tah tam není, pánž jsem v hrubé přípravě, teď odjíždím na tradiční vysokohorské soustředění a až se 
vrátím, tak se uvídíme zase jen na startu :)))

Monís          27.4.2009 11:01:58
ahojky:) tak jsem dokončila 3. ročník:) V červnu 15-19 mě čekají státnice tak na mě myslete.Uvidíme se na závodech, 
pěkný den všem...

Adam          24.4.2009 15:34:20
Tak jak ten Pepa asi trenuje... Prej moc ne. Neni vysekanej, zadnej tah, bez dynamiky. Vokurková sezona.

HANKA          24.4.2009 12:56:12
Ahojky kamarádi!! Předběžně vám posílám info na mou chystanou akci 28.-29.6.tuším, datum ještě upřesním je 
MERIDA BIKE VYSOČINA v Novém Městě na Moravě..akce maraton 80/40km....Určitě pojedu sama, tak pokud se 
přidáte byla bych ráda...Jela jsem první ročník loni v září..akci pořádá Jan Svorada, a neni si určitě na co stěžovat, 
organizace parádní trať uchvatná Žďárské Vrchy/ jela jsem 80km má dvě části- první je lehčí polní cesty..louky Část 
druhá-technicky náročná...Tak přemýšlejte!!!

Koubecek          20.4.2009 11:27:07
Karlos: no stafeta dopadla... Oproti minulym letum ale uspech - jsme na listine, viz. 
http://www.zuduvvrch.cz/index.html. Ale finisman stafety (ja) stihnul dva kilaky pred cilem pichnout, vyzebrat zadni 
kolo od nahodneho projizdejiciho a o deset metru dal prervat retez. Coz trochu pokazilo celkove umisteni. Ale jinak to 
byl pekny zavod. Jo a v cili jsem si pujcil Pepy kolo a taky jsem pichnul.

karlos          20.4.2009 11:13:43
Nemohl by zase nekdo sepsat vsechny akce a datumy aspon na mesic dopredu, tak jak to delal loni Pepa?

karlos          20.4.2009 11:11:57
Tak jak dopadla stafeta? Dostane se letos Extrem team na vysledkovou listinu nebo zase DNF? ;-)

HANKA          17.4.2009 11:13:50
pro Jirku: Jiri se mnou pocitej ano? na tu Selu:))) uz jsem prihlasena...omluv me,pisu na klavesnici bez hacku a 
carek..Jinak se jeste domluvime:)))) paa

pepa          16.4.2009 10:26:11
štafeta jede v loňské sestavě já, slovan, víta a koubeček. odjezd po ose v 9.00

Víťa          14.4.2009 21:37:12
2 Pepa, budu do konce týdne mimo. Dej mi vědět jak jste na tom. Jestli pro mě budete mít ve štafetě místo, tak jedu.

pepa          14.4.2009 16:05:11
na šelu nejedu, ale kdo pojede štafetu v batelově, sobota, start v 13.00?

Jirka          14.4.2009 12:02:31
Jede někdo 2.5 na šelu?

kani          31.3.2009 11:09:01
se nediv, my uz dlouho nikam nejezdime

HANKA          27.3.2009 22:07:20
Ahojky nevíte něco o Monýskovi zase naší ženské kapacitě...trénuje...netrénuje...:))) Monýs taky se ozvi a dej do placu 
nějaké návrhy na společný švih:))) A vůbec vy tady, už jsme společně nikde dlouho nebyli...

Víťa          27.3.2009 21:18:36
2 Koubeček, tomu nerozumím počítám s Tebou na Vilémovický.

pepa          27.3.2009 15:56:54
To je z x-terry a to jsou plavací kruhy



karlos          27.3.2009 14:58:16
Co to ma ten bajker na tom plakate za plaste? Vilemovicka 120ka se jezdi na slikach? ;-)

Koubecek          27.3.2009 12:43:20
No ja jsem svoji lenosti prohral sazku a nebudu moct dva mesice jezdit na kole..

pepa          27.3.2009 8:52:19
Tentokrát se jim plakát poved

Víťa          26.3.2009 22:41:32
To je kapaita na tom plakátě na Vilémovickou 120, co? Koubečku trénuj a příští rok budeš třeba na plakátě Ty.

pepa          25.3.2009 8:34:35
Zřejmě 5.9

Víťa          24.3.2009 22:05:28
Závod v Rynárci je 12.9.2009, kdy bude Vystrkovská 5.9.2009?

Adam          16.3.2009 19:03:52
Zavod v Chynove je letos 20.6. ZDAR

HANKA          5.3.2009 19:53:26
Ahoj kamarádi! Tady se zase nic neděje...copak jarní únava?? Kde jste všichni...:))))Tuto sobotu 7.3.2009 se konná na 
vrchu sjezdovky Křemešník od 18.h ostrý start! Slalomu na horských kolech...pořadatelé: Cyklo hobby Rynárec:))) Tak 
kdo máte naladěné stroje, a nejsou zrovna rozložené na nejmenší součástky u BAKUSE, tak neváhejte a zkuste jarní 
únavu trochu rozproudit!!!!! Od 17.h. jsou tréninkové jízdy!!

Láďa          9.2.2009 8:02:30
Ahojky Hani, posílám mailíka na Vláďu Veletu: VVeleta@seznam.cz

HANKA          6.2.2009 22:26:59
Čauky máte někdo kontakt na kluky z Melechova? Myslím mejlový, předem děkuji...povedly se mi totiž smazat:((

Víta          28.1.2009 20:57:10
2Karlos, ptáš se jako kdyby jsi ve Vilémovicích loni nebyl. Musíš přeci udělat něco pro diváky, zvláště když soupeř je 
za tebou hodně daleko a před tebou vlastně taky.

karlos          28.1.2009 16:37:34
Hani je to tady. Ale obrázky přidám až později. Teď už nemám čas :-(

karlos          28.1.2009 11:47:00
2Vita: Co si tam prosim tebe vyvadel? takhle na cisty rovine? ;-)

karlos          28.1.2009 11:44:54
Hanko nic mi neprislo. Nevim, kam to posilas. Zkus karel.honzl@mediaresearch.cz

HANKA          26.1.2009 13:08:10
Kajo...halooooo tak co došel ti ten můj článek??? To je doba s tebou...:))))

Víťa          20.1.2009 22:44:53
2Koubeček, já myslím, že jsem to říkal, jen si to už nepamatuješ.

Koubecek          20.1.2009 15:34:49
ToVita: to jsi nam nerekl, ze jsi se na lonske Vilemovicke 120 proletel :) 
http://picasaweb.google.cz/stvoridla2008/Vilemovicka120ka2008OdMartiny#5273634549160543362

Víťa          19.1.2009 19:25:30
Tak už je znám termín Vilémovické 120, tedy 2.5.2009. Více je tady http://melechov.cz/index.php?
option=com_content&task=view&id=40&Itemid=73 a navíc mají na webu fotky z loňského ročníku. Musíme trénovat, 
aby nám to zase zebry nenatřeli.

HANKA          16.1.2009 12:58:35
Karlosi už jsem ti před dvěma dny, poslala znovu....tak mi neříkej že ti to zase nedošlo....



kani          12.1.2009 18:20:25
tyjo to je tutova akce lada trybu mi to hned odsouhlasil - letos je to zatim slaby sou moc velky mrazy ale neco malo uz 
tam je, vcera zrovna sme se projeli s koubem na krasonov

karlos          12.1.2009 10:54:44
Kani tvuj mail mi dosel, ale nemel jsem ti na to co napsat ;-) Sezona je teprve v plankach a ty uz delas moc velky plany.
Mimochodem, kolik uz mas letos najeto??

kani          11.1.2009 11:13:49
a co muj mejl, ten ti taky nedorazil? na mejly neodpovidas, na sudy nechodis kurva de to s tebou nak s kopce

karlos          10.1.2009 12:07:37
Hani vubec mi ten mail neprisel. Posli mi to prosim jeste jednou. Diky.

HANKA          9.1.2009 22:28:03
Koukám tady všichni nějak pospávaj...nové zprávy z kraje nikde...že si třeba naši společníci s týmu vyjeli na sivestra do
krásné to země zaslíbené, která mě uchvátila, na celý život...no co vám budu povídat Slovinsko!!!! To byla vážně tichá 
závist:)))) Jinak Křemešník v provozu!!! Už jsem tam hodila zatáčku:))) musím podotknout, že se jim ta snaha vyplatila 
děla fungujou a ještě nám poslali i něco ze shora:))) tak to je báječné sice jen 350m ale stačí:)) To víš Věruš, ty tvoje 
alpské ledovce, to nejsou, ale nám zkromnejm cyklistům z hor to stačí:))))

Monís          4.1.2009 20:28:05
Přeji Vám krásný nový rok 2009, at se Vám všem daří:)

HANKA          3.1.2009 20:05:22
Karlosi halo...už ti došel ten můj mejlík o Beskydech??? Už máš v cajku PC?? Já jen že bychom se letně naladili...:)))) 
Jinak všem nadšeným vystrkovákům cyklo i necyklo parádní nový rok 2009!!!!!!!!!! Hodně natočených kilometrů a 
přetržených převodníků:)))))))))))

hooger booger          2.1.2009 12:20:01
:-) AHOJ Všem bikerům hodně zdraví a mnoho zážitků na cestách do nového roku 2 0 0 9

Jirka          23.12.2008 16:37:30
Čauves ja vyrazím z Pejru a pak pojedu s vami do Kom.

Láďa          23.12.2008 11:22:15
Ahoj všichni příchozí, letos jsem si myslel, že s Vámi poprvé vyrazím na Vánoční vyjížďku na Kremešník, ale bohužel 
mi to nevyšlo:o( Tak Vám všem přeju hezký a pohodový svátky a v příštím roce hodně sportovních a osobních 
úspěchů!!! Jak koukám na Hanku...3x týdně 10km tak to koukám, já seděl naposledy na kole na silničním Králi a běhal 
jsem naposledy na krosu Stvořidli, takže si musím do nového roku dát předsevzetí, konečně začít makat a přemoci svojí
lenost, abych mohl vůbec nosit Vystrkovské barvy a nedělal Vám ostudu. Tak se všichni mějte a o svátcích odpočívejte 
Vám přeje z Ledče Láďa.

kani          20.12.2008 7:19:42
neboleji z behani nohy???

HANKA          19.12.2008 12:23:17
Čauky kamarádi!!! Tak příprava na nadcházející sezonu v plném proudu ne?? Koubeček už taky pěkně běhá, jak tady 
čtu...tak můžete se domluvit a dojet ke mě na Křeml.některý víkend a můžeme společně vyrazit...už tu mám 
naběháno...každý týden třikrát kolem 10km...páček...

Víťa          18.12.2008 22:01:07
2Koubeček, pěknej článek, vidím ,že přípravu na sezónu vůbec nepodceňuješ. Já budu rád když se letos doplazím ještě 
na Křemešník. Hej vy tam v kolik se jede?

Koubecek          16.12.2008 15:35:39
Uz je zname misto, kam je mozne nosit dary do tomboly na sportovni ples?

HANKA          3.12.2008 13:23:16
Ahoj Monýsku, už nevím kam ti napsat mám...kde jsi? Mejly mi nečteš psala jsem ti, máš linkinik....adresu ne? 
Zkouškový tě asi stále trápí, tak se mi ozvi čekám MERIDO naše...pacek cyklistko



vera          27.11.2008 6:29:29
Lyžovačku nemůžu zrušit, neboť mám v Rakousku zamluvené ubytování, ale jak už jsem psala, pokud někdo nemůže, 
byla by tu možnost zajistit i pár míst o dalším víkendu.

hooger booger          26.11.2008 21:32:21
AHOJ ! Elektrárna byla mým letošním nejlepším bikerským výkonem !.....Děkuji předsedovi,Slovanovi a všem 
organizátorům za skvělé vytyčení náročné trati a všem zúčastněným za úžasnou atmosféru! :-)

Slovan          25.11.2008 21:54:19
Věro zruš tu lyžovačku, nebo přesuň, je sportovní ples, vždyť víš, díky.

HANKA          24.11.2008 18:19:52
Ahoky!!! díky za příjemné posezení na elektrárně-akce se povedla!!!! Vystrkováci jako vždy nezklamali až na 
PAMELU! Ta má velké mínus...co? Nebo si se zdržel při přípravách na KRÁLE 09???:))))))

vera          24.11.2008 9:05:37
16.1.-18.1.2009 se opět koná třídenní zájezd do Rakouska na lyže. Pokud se snad někomu nehodí termín, ozvěte se, 
možná by se s tím dalo i něco dělat. Koubečku díky za letáček.

Víťa          21.11.2008 20:33:43
Zítra odpoledne ještě něco mám, přijedu tedy na elektrárnu až k večeru, doufám že kousek krůtičky ještě zbyde.

Hony          17.11.2008 13:51:40
Zdar, je letos na planu jit pesky na elektrarnu, ci je vubec neco v planu?:-))

Víťa          13.11.2008 21:45:17
Tady je to úplně mrtvý, přijde vůbec někdo příští týden na elektrárnu?

Víťa          7.11.2008 20:22:06
2Karlos, vždyť jsem Ti posílal odkaz na stažení z letecké pošty. Nikdo jiný mimo mne nefotil? Já mylel že ještě někdo 
natáčel jako loni. Tak nic.

karlos          7.11.2008 17:02:22
2 Víťa: Ahoj, abych řekl pravdu, tak jsem žádný fotky z V120 neviděl, takže sem namůžu nic dát. Ale ta profesionální 
reportáž z TV Vysočina je dobrá, ne? To ti nestačí? ;-)

Víťa          4.11.2008 21:53:55
2 Koubeček, konečně po dlouhé době nějaká aktualita. Ale nevím jestli Pepa něco napíše, již dlouhou dobu tady po něm
není vidu ani slechu.

Hony          2.11.2008 20:02:42
Ivan mě zklamal budu ho muset spíš malinko vyprudit, měl vyhrát víc a hlavně celkově:-)))

Víťa          2.11.2008 16:49:08
Nazdar Karlos, jsem rád, že jsi se taky objevil. Jak to je s Vystrkovskou 120, budou na nettu nějaký fotky? Nějaký 
video? A co Tvoje ruka?

kani          1.11.2008 23:27:20
si dobre pomatuju kolik dni mi Ivan R. nadelil na sudetech tak nevim jesli ja muzu nekoho takovyho znevazit :-)))))))

kani          1.11.2008 23:24:56
ja jen nevim proc na tom krokodajl trofy absolutne chybela svetova spicka ????? zeptal bych se odborniku na mtbs.cz 
ale tam bych hned dostal cocku jak svina ze znevazuju vykony ceskejch rprezentantu

karlos          1.11.2008 9:54:53
Kani ty jsi si jeste nevsiml, ze tady se nikdo nicim nechlubi, ale naopak pred ostatnima vsechno taji? Vzdyt to druhy 
forum by bylo uplne prazny. Budme radi, ze nekdo obcas napise aspon sem. A to je casto i tady mrtvo jak kdyby byli 
vsichni na Crocodile Trophy ;-) BTW: Co na ty nase kluky rikate? Sou to borci, co? A Ivan dve etapovy vitezstvi!!! To 
si zase bude Hony tahat triko ;-)

Víťa          31.10.2008 20:30:27
2 Pepa: jak jsi připraven na zítřejší běh Stvořidly. Udržíš 1. místo v poháru?



Víťa          29.10.2008 20:02:18
Kani, ty už máš letos najeto, tak si to můžeš dovolit

kani          28.10.2008 19:01:33
jinak ja v patek 0,0 sobota 0,0 nedele 0,0 pondeli 0,0 utery 0,0 tak se nemam cim chlubit 5dni volna sem krasne 
prosvihnul :-(((

kani          28.10.2008 18:59:46
ja vim je to dobrej napad tak me napadlo ze by se na to dalo rozjet specialni forum jako je cyklodiskuse.cz

Víťa          27.10.2008 22:04:14
2Kani, nerozumím, my se tady nechlubíme, jen chci nahodit nějaký téma, teď se to trochu podařilo.

Slovan          27.10.2008 12:03:18
Na elektrárně se můžeme začít scházet třeba už okolo druhé hodiny a krůta má být přpravena mezi 19. až 20. hodinou, 
nebo ten čas můžu ještě upravit, jak si budete přát. Hlavně to ubytování dejte vědět.

kani          26.10.2008 20:26:00
Karlos mám návrh na vylepšení - vedle tohoto fóra by se mohlo vytvořit ještě 1 speciální fórum, něco jako toto.Víťa s 
Koubem se tady posledni dobou chlubí jak si krásně zajezdili tak bysme se tam mohli chlubit všichni.

kani          26.10.2008 20:02:17
A v kolik hodin asi tak ta kruticka bude?? Ja mam totiz este 1 akci a potrebuju to nak naplanovat abych stihnul obe

Víťa          26.10.2008 18:31:28
Dnesko ta byla no kole taky paráda, že?

vera          22.10.2008 5:43:53
Hurá, hurá, hurá já se taky těším!

Víťa          21.10.2008 19:32:09
Krůtička? Tak to se těším.

Slovan          21.10.2008 17:13:25
22. listopadu, to jest sobota, bude připravena dole na elektrárně pečená krůtička. Já doufám, že se tam sejdeme v 
hojném počtu. Technická poznámka, kdo bude chtít zajistit přespání, piste to sem, nebo volejte Slovana 776 098063

Víťa          20.10.2008 20:14:11
To je dobře, to je dobře. Škoda že jsme se nepotkali.

Koubecek          20.10.2008 0:01:21
Jezdime, jezdime. Dali jsme si s Pivim 30 km, z toho jen asi 5 po asfaltu, vsechno same motanice po terenu a hledani 
novych cest. Tohle pocasi k tomu primo svadi. Nadhera.

Víťa          19.10.2008 20:54:46
Jezdíte? Dneska bylo krásně co?

HANKA          15.10.2008 21:58:57
No jasně že jsem to byla já:)))) papírová jo??? Hm tak to teda nejsem:)))) jezdec 2 byl Martin Koukolů

Víťa          12.10.2008 21:33:40
2kani: to jsi nebyl Ty, poznám ještě ženskou a jela s někým z Pejru.

kani          12.10.2008 15:25:31
to sem byl ja v tom lese - kurva clovek trochu zhubne a uz si ho pletou s papirovejma vahama

Víťa          10.10.2008 21:11:12
2Koubeček, No už věřím, já myslel, že jsi si takovou akci vymyslel aby jsi rozproudil diskuzi tady na to mrtvým fóru. 
2Hanka byla jsi to ty v neděli v lese za M.Břištěma?

Koubecek          8.10.2008 22:43:51
Vita: ty mi neveris :)) Hodil jsem ti na uvodni stranku plakat a kdyztak se podivej na Vystrkove u kramu na vyvesku..



HANKA          8.10.2008 21:48:08
Neděje se tu nic protože se zřejmě už všicí zazimovali a všem už vypověděli stroje poslušnost...převodníky na výměnu 
ap..:))tak už to musí držet jen nás pár jedinců:)))A vůbec kdy bude už ta akce na elektrárně?

Víťa          8.10.2008 21:01:08
2 Koubeček, já teď nevím jestli to myslíš vážně. Může mi to někdo důvěryhodný ještě potvrdit?

Koubecek          7.10.2008 23:27:39
Lidi, tady se nic nedeje. Dokonce i ja se sem uz nedivam kazdou hodinu, ale jen dvakrat denne :)) Delejme s tim neco. 
Pro info: V sobotu se na Vystrkove kona soutez v peceni prasat, zucastni se sedm vesnic, kazda se svym cunikem a 
odborna porota bude hodnot kvalitu upecenych delikates. Takze kdo muzete, nenechte si ujit vybornou akci.

HANKA          29.9.2008 11:21:39
Ahoj kamarádi, tak počasí nám na biku Vysočina přálo:)))nakonec jsem tam jela solo úplně sama, Monýsek 
nemohl.Vyjížděla jsem brzy ráno na půl šestou cestu jsem tak neznala, tak abych měla fora..Sešlo se na začátek celkem 
dost nadšených bikerů..kolem 500lidiček.Akce výborná trasa-první kolo 80km trati celkem šlo polní cesty rychlý úsek, 
ale část druhá, projíždělo se skrz areál..mazec technicky dost náročné- stoupání..sjezdy ale duše bikera pookřála:)))za 
rok do toho jděte!!! Akorát nebyly lístky na jídlo, s tím šetřili na začátek/ 500startovné.První 3místa ženy profi a pak 
4mísrto Hervis kolegině 80ročník, a 5místo já, mám i tak radost..konkurence velká/pár chlapů jsem tam dost 
naštvala:))))

Koubecek          25.9.2008 20:04:58
No ja bych si docele rad zazavodil. Uvazuju jeste o Sobeslavi, tam jede Adam. Tak co ostatni extremaci, nevyrazime na 
jeden z poslednich zavodu sezony?

Víťa          25.9.2008 19:50:43
2Hanka: já ne, ale bude to asi moc pěkný, přivez nám medaily.

HANKA          25.9.2008 10:36:07
Nazdárek bikeři... v sobotu se koná na Vysočině/Nové město na Moravě bezva akce:www.bikevysočina.cz 
koukněte...27.-28.9.Merida team s Janem Svoradou-pořadatelé/ odpoledne v so.velikáni horských 
kol...GUNRITA,HERIMIDA..Terezka Huř.a mnoho dalších hrát budou kapely Horký Lže...Monkey Bus...maratony 
80/40km nejkrásnější místa Žďárských Vrchů...tak co jedete??? Já ano:))))

karlos          24.9.2008 17:16:37
Reportaz televize R1 z letosniho rocniku V250 na youtoube ;-)

kani          20.9.2008 22:02:50
http://www.cykloserver.cz/aktuality/?a=30001966

kani          20.9.2008 21:39:35
http://www.cykloserver.cz/aktuality/?a=30001963

kani          20.9.2008 21:37:48
http://kamenurazu.bloguje.cz/723055-tak-jsem-dala-sudety.php

kani          20.9.2008 21:16:24
http://www.cykloserver.cz/aktuality/?a=30001967

kani          20.9.2008 21:15:46
http://www.tinktink.cz/akce/0809_Sudety_MTB/index.html

karlos          17.9.2008 9:21:47
2Hanka: Ty teda řádíš! Gratuluju k další bedně! Budou nějaký fotky? Článek?

Víťa          16.9.2008 21:19:51
2 Petra: pěkný a poutavý příběh, nemáš se za co omlouvat, hlavně že to vyšlo.

HANKA          16.9.2008 21:09:41
to Pamela/ Ahojky bikeři! Já jsem zastupovala Extrem Team na Ještědu od Kola Pro Život nádherná trať, byl tam i 
kamarád Pamely z Prahy, tak mi to hned hlásil na trati, jak viděl můj dress:))))počasí bylo stejné jako u kluků na 
Sudetech, převážně jsme jeli lesem, tak že bych i sluníčko uvítala:))))ale mám bednu:))překvapení



Koubecek          16.9.2008 11:03:53
Jirka, Kani, Adam: Nechcete o tom neco vic napsat, treba clanek? Podle vasich reakci to muselo byt zajimavy, Jirka uz 
tam nechce jet, Adam ma Scota nepojizdneho, jedinej Kani tvrdi "pohoda". Tak nevim :)

Jirka          16.9.2008 10:56:46
Ja sem ta odřená prdel loket a koleno,občerstvovačky dobrý,já vyrval i buchty ze spárů hejna vos,jinak krásná technická
tratˇ,ale už tam asi nepojedu.

kani          15.9.2008 19:47:29
jo vobcerstvovacky byly dobry ale nejlepsi je stejne ten typ co stoji za Belym u potucku a ma tam sud primatora

pamela          15.9.2008 17:24:31
Ja sem ta držka. K tomu 3xroznejtovanej zetez. Na obcestvovackach byla polevka, kava, kokakola, vino, puding. A byla
zima!

kani          15.9.2008 15:08:55
v Teplicich pohoda - krasný 4 stupně, někteří z nás tam jezdili po prdeli jiní jezdili po držce já sem si akorát 1x lehce 
vystoupil pres řidítka do trávy tak sme si to užili moc

Láďa          15.9.2008 6:54:05
2Kani: Zdar Míro, tak jak jste přežili Sudety???Na Šumavě v sobotu 7stupňů, déšt a hrozná mlha, tak jsem na Vás 
myslel,jak si to asi užíváte Vy:o)

Víťa          14.9.2008 21:37:27
Tak tady je to regionální vysílání o Vystrkovské 120 http://www.tv-vysocina.cz/index.php?
vselect1=1370&page=2&datum=2008-09-12+17%3A40%3A00&jednotlive=p%C5%99ehr%C3%A1t

píví          14.9.2008 18:56:25
Přidal jsem do galerie několik fotek z Gardy, tak se můžete mrknout

Víťa          13.9.2008 20:30:50
2 Karlos: fotky z Vystrkovský žádný nejsou? Nemyslím ty co jsem Ti poslal já!

Víťa          13.9.2008 20:29:31
Koubečku, ten článek je tak dlouhej, že jsme ho málem nedočetl až dokonce, díky tomu, že jsi to napsal tak pěkně tak 
jsem to zvádl. A fotky žádný nemáš?

pepa          12.9.2008 16:09:25
pěknej článek koubečku

Víťa          10.9.2008 20:47:51
2Hanka: Přidávám se k zástupu gratulantů, ale na Vystrkově jste fakt chyběli.

karlos          9.9.2008 15:47:59
2Hanka: Velka gratulace k bedne! Tesime se na info. A jestli mas nejaky fotky, tak je posli a ja je dam na web...

HANKA          8.9.2008 21:45:15
Ahojky moji kamarádi, no samozřejmně mě to mrzí, ale moje parťačka Monýsek nemohla, tak jsem to vzdala i já...Na 
to, že celkem dobře teď reprezentujeme team letošní sezonou, tedy aspoň myslím...tak jsme tam měly být..Já byla 
30.8.v Rožnově p.Radhoštěm na bedně! V maratonu na 57km převýšení přes 2000m/ napíšu info. Tak ještě jednou velká
omluva...

Víťa          8.9.2008 21:16:58
A kam se poděli naše děvčata? Hankóóóó, Monikóóóó, kam jste se ztratili? Vystrkovská už je za námi a bohužel bez 
Vás. Ale bylo to super! Díky Koubečku.

MITY          8.9.2008 18:37:22
"250" byla fajnová, přiští rok jedem zas! Díky za super závod.

Víťa          4.9.2008 12:39:23
2 Maratonec: Samozřejmě, že se nejedná o žádnou akci jen pro extrémáky, prezentace je na hřišti, které je na Vystrkově 
jenom jedno. Trasa bude v sobotu dopoledne už určitě vyznačená. Jde o cca 6km okruh lesem, většinou po zpevněných 
cestách.



Maratonec          4.9.2008 11:25:42
Doufám, že se v sobotu nejedná pouze o klubovou akci a připustíte k závodu i přivandrovalce odjinud. Lze místo 
prezentace ve Vystrkově snadno najít? Okruh bude vyznačený fáborky až těsně před startem nebo je již teď vyznačen 
nějak jinak? Jako hobby-cyklisté jsme raději, když víme do čeho jdeme.

Slovan          4.9.2008 11:04:35
Skoro podle plánu, trofeje prozatím nejsou.

pepa          4.9.2008 10:34:01
Vše probíhá dle plánu.

karlos          4.9.2008 8:42:49
Tak jak probihaj pripravy? Uz ja objednany pivo a prase? A kapelka na vecer? A co trofeje, uz je Slovan vyrobil?

pamela          3.9.2008 13:44:17
Ja z toho radost nemam :( Je to moc kratkej zavod. Fuj šmelcařum.

Víťa          2.9.2008 21:05:03
Zatím nikdo, kdo by měl radost z zkrácení extrémní 250. Ale stejně to bude asi šmelcovní 120, že vy odpovědní, kteří 
neodpovídáte.

Martin          31.8.2008 23:59:05
120 je malo!! Jo, kdyz bude hnusne jako loni, pak se to da na 120 operativne zkratit, ale za pekneho pocasi je 250 v 
poho - nektere dvojice maji behem zavodu dost casu na ožrání a pak i pomalejší jedinci mají sanci na pekne umisteni :) 
Ja bych nezkracoval - je lespi si dat do tela - nejde prece vsem o vysledek, ale o zazitek!!! 120 je prd!!!

kani          31.8.2008 1:04:07
smutnej úpadek zásadního závodu

kani          31.8.2008 1:02:56
moc x děkuju za 1. ročník vystrkovský 120

Koubecek          29.8.2008 0:04:17
Ja to kdyztak odjedu na tom kole se zavarenym rizenim :))

pamela          28.8.2008 18:20:55
Koube, ty bys mel bejt rad, ze to bude kratky. V 1.kopci se ti rozpadne kolo a zbytek budes behat.

Ládis          28.8.2008 16:27:31
Jak to tak čtu, tak to vypadá, že Vám chtěl Koubeček s Víťou natrhnout na 240min všem zadek. Asi oba trénovali na 
dlouhou:o))

Víťa          27.8.2008 21:19:04
Jó copak Koubeček to je kapacita. Grafy mluví jasnou řečí, ale každý nerozumí.

Koubecek          27.8.2008 14:42:49
Hm, patrim k tem, co z tak velkeho zkraceni nemaji radost. Ta delka delala ten zavod vyjimecny. Zkusil jsem si udelat 
grafik jak se vyvijelo poradi v roce 2005 a 2006. Jak je videt, hlavne v roce 2005 se u vice jak u pulky startovniho pole 
poradi mezi sedmym a ctrnactym kolem docela vyrazne zmenilo. A ze se nezmeni poradi na prvnim miste? To je bezne 
skoro na vsech maratonech. A argument s defekty je spis taky pro delsi zavod - je vetsi sance dohnat ztratu. No nic, 
poradatel ale nejsem, tak uz budu drzet hubu a krok :-).

Víťa          27.8.2008 12:37:13
2Karlos 2Pepa pošlete plakát na http://www.infohumpolec.cz/ ať to tam vyvěsí na nástěnce i na nettu. Nebo né?

Víťa          27.8.2008 12:34:43
Tak jste to teda prosadili jen 120 minut! Je to málo né. Rozumím tomu když je horší počasí, ale takhle tomu 
nerozumím, ale respektuju to.

karlos          27.8.2008 9:29:17
Plakát s důležitými informacemi o letošním závodu najdete zde.



Víťa          26.8.2008 21:04:04
2Karlos. Tak to jó, to se dočkáme. Hele vy všichni ve vedení, nestálo by za to dát info do Humpoleckýho Ička, že se 
jako na Vystrkově něco pořádá?

karlos          26.8.2008 11:17:04
2Vita: Ja bych to tam rad doplnil, ale ty informace mi nekdo musi sdelit. Ja je bohuzel nevim. Pred tydnem jsem mel 
zpravy, ze bude plakat. Tak se snad dockame...

Víťa          25.8.2008 22:14:07
2 Karlos, chtělo by to doplnit nějaký informace k 250 né? V kolik kde a jak. Nebo to je otázka na předsedu?

MITY          25.8.2008 18:22:14
Zdravim, chtěl jsem se zeptat v kolik startuje "250"?

karlos          25.8.2008 13:53:08
časoměřič jako loni :-(

Víťa          24.8.2008 20:30:27
Tak co naše elita, všichni jste se ve zdraví vrátili? Naladili formu?

hooger booger          22.8.2008 19:26:45
Karlos, tak jak seš na tom s rekonvalescencí... už zase skáčeš přes kaluže ? Nebo na tebe připadne funkce časoměřiče na
V250 ? Zdarec :-)

kani          21.8.2008 22:59:07
fuj prece se dobrovolne neutopim

HANKA          21.8.2008 13:03:06
Čauky bikeři kdo všechno jedete na XTERU Melechov 30.8.?? Kromě Monýska....

kani          19.8.2008 8:51:15
dobry to bylo ani sem se moc nezpotil

Jirka          18.8.2008 10:33:17
Jak se ti kani v sobotu v tom dešti šlapalo?

pamela          14.8.2008 18:17:42
Na Sudety vyrazim z Prahy. Potkame se tam.

karlos          13.8.2008 9:29:44
ja ne :-(

Jirka          11.8.2008 17:37:49
Jedu s kanim sudety,jde do toho s náma ještě někdo?

Víťa          9.8.2008 9:36:37
2Karlos, jsem rád,že už jsi zase zpátky mezi námi. Mrzí mě, že letos V250 nepojedeš, byl by jsi silný soupeř.

kani          8.8.2008 21:09:16
to je kapacita

pamela          8.8.2008 13:31:18
Na Garde ubytovani mozno platit Euro i Kč, je jim to jedno.

hooger booger          7.8.2008 21:32:45
Předsedo GRATULUJEM ! k papírové bedně... :-)

kani          7.8.2008 10:20:13
ja tam mam nakou sedlovku myslim ze to je 300 delka a ten prumer snad bude sedet - ja to zmerim

karlos          7.8.2008 10:13:31
Doobjednavka dresu



Pepa se chysta doobednat dresy. Kdo mate zajem neco si jeste poridit, tak mu dejte vedet. Seznam se uzavre 6.9. na 
V250.

Koubecek          6.8.2008 22:53:23
Nevali se nekomu doma prebytecna sedlovka o prumeru 31,6? Diky. Uvazuju o novem kole, tak na to stavajici klidne 
koupim starsi díl.

karlos          5.8.2008 23:05:05
Terénní triatlon Melechov 2008 - Pozvánka
Charakteristika: Terénní triatlon na Vysočině vedoucí přes 3 regionální dominanty kraje: kopce Melechov, Lipnici a 
Orlík u Humpolce.
Datum a místo konání: 30/8 Kouty u Ledče nad Sázavou.Začátek 8.00hod.
Metráže tratí: 0.5+42+9/51.5 km
Převýšení: bike 826m, běh 289m
Nejvyšší bod trati: 715 mnm
Hlavní sponzor: KOVOLEDEČ
Pořadatel: Melechov o.s.
Kapacita závodu: 100 startovních čísel
Loňský vítěz: L.Nedělka v celkovém čase 2:50:56 (největší úspěch: letošní kvalifikace na MS na Hawai)
Zajímavá osobnost na startu: M.Seidl (mistr Evropy v rogainingu 2008)
Doprovodný program: sport.masáž, hudební produkce a další

Motto:"Když nemůžeš, tak ještě přidej!" ;)

Dotazy a diskuze k závodu směřujte na: http://www.forum.etriatlon.cz/viewtopic.php?pid=275#p275

Online zvýhodněná registrace na www.melechov.cz

Zdraví a na vaši účast se těší

Melechov team

karlos          5.8.2008 22:12:23
Ahoj Lado, to se ti moc omlouvam ale V250 urcite letos opet nedam. Takze si uz nekoho shanej. Je to skoda, byla tam i 
nejaka sazka s Kanim - proto jsem tak trenoval ;-)

Ládis          5.8.2008 13:03:43
Zdar Karlos, dle popisu auta to musela být docela šlupka, ještě že seš pořádnej kus chlapa:o))Tak se hezky uzdrav, ať jsi
na Vystrkovskou 250 v pořádku, nerad bych si hledal nového parťáka, stejně lepšího neseženu:o))Měj se!!!

karlos          5.8.2008 11:45:39
Ahoj, diky vsem za podporu. Byl jsem mile prekvapenej :-) Jinak uz me pustili z nemocnice. Mam sesroubovanou pazni
kost a zdratovany rameno. Kolu se pootocily riditka a jinak nic . Auto ma rozmlaceny obje bocni skla z pravy strany a 
prohly dvere a stredovej sloupek ;-)

pepa          4.8.2008 17:27:12
My se scházíme furt:)a řešíme

Koubecek          4.8.2008 16:49:32
Urcite kolo. Uz jste nekdo resim kolika autama pojedeme, atd..? Nesejdeme se nejak?

pamela          4.8.2008 13:43:39
Slovan: Ja chci vzit všechno.

Slovan          4.8.2008 12:29:10
Kamarádi přátelé, kdo jedete na Gardu a chcete vzít kolo hlaste se mi atˇ vím kolik jich potahnu, díky.

pamela          4.8.2008 10:45:34
pepa: Je to takovej vystrkovskej burčák!

pamela          4.8.2008 10:45:06
Tak kdo prijedete na Vozici?



Sobota 9.8.

Jirka B          1.8.2008 15:36:59
2Karlos, preji rychle zotaveni a navrhuji zalozit na 250 kategorii invalidů.

Víťa          31.7.2008 13:14:29
2Karlos drzim Ti palce ať jseš brzy zase v cajku.

Koubecek          31.7.2008 11:55:31
2Pamela, Pepa: nebojte, ja se zase vzchopim a budu vas prohanet :) 2Ostatni: Drzme palce Karlosovi, at se co nejdriv 
uzdravi..

pepa          31.7.2008 10:14:48
pamela: je to rychlokvaška

pepa          31.7.2008 10:09:02
Karlos je v nemocnici, srazilo ho při tréninku auto. Má zlomenou ruku a týden si prý poleží. Všechny pozdravuje.

pamela          30.7.2008 18:04:09
Predsedo, tak uz je to tady, pan Koubeček už neustojí ani vysekávací vyjížďku a kolabuje.
U mě má puntík

Jirka          29.7.2008 17:22:53
Na šlapce sem byl(celkem dobrý) ještě tam byl Adam.

Koubecek          29.7.2008 14:14:50
Jirko, byl jsi na te Slapce. Byl tam vubec nekdo od nas?

karlos          28.7.2008 16:30:41
2adam: Scott nechce porad slevit :-(

pamela          28.7.2008 9:31:56
Karlosi, karbon ANO, ale jedine od SCOTTa.
Nikoho kdo by jezdil Coratec neznam, takze nevim, kde sehnat reference :(

hooger booger          26.7.2008 8:26:22
Souhlasím s Víťou.Železo je železo,kabel je kabel...ledaže by to byl LETECKÝ HLINÍK ! Ale tomu víc rozumí 
Pepa:býval nejlepším konstruktérem SPŠS :-)

Víťa          25.7.2008 19:41:38
2Karlos zdá se mi to hrozně lehký. Moje zkušenost je, to co je těžký je poctivý, co je lehký je šunt.

kani          25.7.2008 16:40:25
ty voe to by ti sluselo jinak ja bych ti tu karbonovou meridu co me z ni este ted boli *censored* za 50 000 taky moh 
prodat

karlos          25.7.2008 13:38:05
Jinak kdybyste někdo věděl o něčem levnym karbonovym, tak dejte vědět. Asi do toho budu muset praštit...

karlos          25.7.2008 13:36:51
Prosím o názory na tohle kolečko. Zdá se mi to zajímavý, ale přeci jen asi neozkoušený. Šli byste do toho?

Monís          25.7.2008 6:10:40
:)já teda ty hermelínové:)

hooger booger          24.7.2008 22:13:12
2Monis:Dobrá,dobrá.Přirozená skromnost mi bránila a nechtěl sem to ventilovat...jsem odborníkem na obojí: 
Jednoznačně šunkové s hermelínovým povlakem ! :-(

Víťa          24.7.2008 20:26:57
2 Kani, Ty jsi ale u toho taky pěkně sakroval, co sakroval, nadával, jó sprostě nadával.

Monís          24.7.2008 12:58:45



To Hooger booger: ty mi taky neodpovidáš na otázky:( Hermelínové nebo šunkové?:)

hooger booger          24.7.2008 11:08:35
2Pepa:Předsedo,zůstává nezodpovězena otázka pro Pamelu...Oficiální stížnost je třeba prošetřit a vyvodit závěry !
Talenty musíme chránit...Předsedo neflákej to-jednej! :-)

kani          23.7.2008 11:43:50
todle je dobrej clanek presne tak sem pohorel na 3 vrchach taky

Jirka          23.7.2008 11:10:50
Čau,jede někdo na Jarošovskou šlapku?

kani          22.7.2008 23:22:26
kurva nechte toho robota na pokoji - kdo jinej vam tady nabidne fotky nahaty jenifer anistonovy ??

Koubecek          22.7.2008 18:58:21
2Karlos: Supr, dobra prace, uz me to taky nebavilo mazat :) Spam boti jsou ale chytry, mozna pres to prejdou..

admin          22.7.2008 18:41:39
Tak uz me ten spamovaci robot nastval natolik, ze jsem udelal opisovani kodu pri pridavani prizpevku do fora. Tyka se 
to pouze neprihlasenych uzivatelu. Pokud jste prihlaseni, niceho si ani nevsimnete. Zatim je to dost primitivni (kod se 
nemeni), tak uvidime, jak dlouho bude trvat, nez se pres to zase nejakej previt dostane. Preju hezky den :-)

Monís          21.7.2008 11:04:37
Haninko veliká gragulace!!!Jsi naše hvězda!!!!Fakt jsi teda jednička!!

karlos          18.7.2008 15:46:34
ahoj draci,jak to bude zítra s dopravou?Já teda doufám,že pojedu bude mi asi trochu špatně ;-)

Monís          18.7.2008 8:56:09
ahoj draci,jak to bude zítra s dopravou?Já teda doufám,že pojedu je mi trochu špatně:(

Koubecek          17.7.2008 14:19:20
No obcas to vidim i ve startovnich listinach zavodu. A ted jde o to, jestli jim to dela Word nebo to spatne pisou clenove 
tymu. Chtel jsem v tom mit jasno, protoze na vykonech nezalezi, ale na nazvu ano. :) Napr. reportaz z trati RI Okna na 
jejich strankach, kde bylo napsano "Vistrkov" :))

Monís          17.7.2008 12:36:44
nemáte co dělat co:))

karlos          17.7.2008 12:18:19
2koubecek: Zrejme narazis na muj report z RI OKNA Tour. Spravne je to samozrejme bez carky, ale ten prechytralej 
Word, ve kterym jsem to psal mi tam tu carku doplnil. Myslim, ze to je pripad i jinych vyskytu teto chyby.

pamela          17.7.2008 9:51:54
Pepa:
Stižnost na Koubečka:
Předsedo, pan Koubeček se věnuje vic než kolu přítelkyni a pařbám! Ničí tak svůj talent. Domluv mu než bude pozdě!

Víťa          16.7.2008 21:49:31
2Koubeček: nečekej až se předseda ozve a podívej se na dres, tam je jasně EXTREM TEAM VYSTRKOV. Extrem je 
cizí slovo, tak se to píše bez čárky,ale čte dlouze nebo né?

Koubecek          16.7.2008 15:48:48
Mam dotaz na predsedu, jsme Extrem Team nebo Extrém Team? Ja myslel, ze Extrem s kratkym e, ale nekdo to pise s 
dlouhym.

Monís          16.7.2008 10:19:56
To hooger booger: hermelínové nebo šunkové:)

karlos          16.7.2008 9:07:38
Jinak na oficiálním webu dali k reportu konečně spravný fotky. Teď je pořádně vidět naše reprezentace :-)



karlos          16.7.2008 9:05:12
2Víťa: Budu o tom přemýšlet ;-)

Víťa          15.7.2008 22:11:38
2Karlos: článek je skvělej, jen si dovolím podotknout, zapoměl jsi napsat jak jsi Pepu Zimovčáka málem sundal i s jeho 
kolem přímo u Vystrkovské benzínky. To by jsi měl doplnit né!!

pepa          15.7.2008 16:39:34
Takhle doprovázeli Jistebničtí v čele s Pavlem Rybaříkem :))

pepa          15.7.2008 16:08:09
Koukám že to byla velmi povedená akce a i pěkná prezentace našeho teamu, škoda že jsem se neúčastnil. Gratuluju 
Monče k hadrovýmu titulu :)))))

MCS Team          15.7.2008 15:04:31
2Koubecek: no jasny, vezmi horaka a pojed, ale nezapomen obcanku, etapa vede do Rakouska a taky nejaky eura na 
pokuty, bze nevim jestli v Rakousku muzes krosit vedle silnice v prikopu :o)

karlos          15.7.2008 14:42:22
2Koubecek: Jestli mas dostatek dovoleny, tak si ji vem a vyraz na nejakou dalsi etapu. Treba s Manasem z toho Brna! 
Idealne, kdyby sis nekde pujcil silnicku. Ale ty bys to v pohode dal i na horaku...

MCS Team          15.7.2008 14:20:30
Zdravim desperady z Vystrkov Teamu, byl jsem moc mile prekvapen zaverem sobotni etapy a hojnou ucasti a podporou.
Tresnickou na dortu byla Monika, ktera prijemne prekvapila i pres ciste MTB tym silnickou a fotografa zrejme i necim 
jinym :o) Na svym cyklo webu pripracuji take report a fotogalerii, ktera bude doplnena o originalni fotky od fotografa 
ze Zimovcakova doprovodu, tak kdo chce muze mrknout na cycling.mcsteam.com a treba se tam nejde (plati hlavne pro
Moniku :o) ale az se k tomu dokopu, protoze zitra s nima jedu dalsi etapu Brno - Breclav.

Koubecek          15.7.2008 14:20:23
Clanek mohl byt i delsi, krasne se cetl a o to vic je mi lito, ze jsem se na trat nepridal driv.

Monís          15.7.2008 13:36:26
článek je pěkný:) Chválím Karlos,šikula!!

karlos          15.7.2008 13:13:26
Tak uz je i clanek. Omlouvam se za jeho dylku, ale nejak jsem se v nedeli rozepsal a prestoze jsem se to pak snazil 
promazat, tak to porad zustalo dost dlouhy. Tak se nezlobte, priste si dam pozor ;-)

karlos          15.7.2008 9:07:50
Do GALERIE jsem dal par fotek z akce se Zimovcakem. Dekujte za ne Vitovi! Report je v procesu. Nejak jsem to zase 
nezvladl a moc jsem se rozepsal. Musim to trochu promazat, aby to nabyla takova nuda. Snad se k tomu dostanu dnes 
vecer...

Monís          15.7.2008 8:57:34
Počkej až tam Krlos dá fotky co jsem mu posilala tak už se moc smát nebudeš:)Fuujjj Pěkný žabinec.

karlos          15.7.2008 8:42:24
2Hooger: Ty jsi ted odbornik na vyrazky? ;-)

hooger booger          15.7.2008 8:12:27
2Monis: Jdu se tedy přihlásit do Delfínka...abych se naučil plavat. PS:na tu vyrážku se rád podívám...

hooger booger          15.7.2008 8:10:06
2Víťa: Paní Mullerová- Na Bělehrad !!

Monís          15.7.2008 8:06:10
eee..špatné info..kapacita je 30 závodníků.A jelikož kapacity jste tak nebude problém:))Na Stráži je prííma voda.Mám 
krásnou vyrážku:))

hooger booger          15.7.2008 8:01:33
Mám pocit, že hadrák má maximální kapacitu 20 závodníků, takže kdoví jestli by se tam náš EXTREM TEAM vešel !



Monís          15.7.2008 6:20:43
Děkuji moc za gratulaci:)Příští rok nás bude na startu určitě více:)

Víťa          14.7.2008 21:25:04
2Hooger: Kdyby jsi se přišel v sobotu podívat, když jsme doprovázeli Zimovčáka na Pelhřimovské náměstí,( jestli 
nemůžeš chodit, mohla Tě žena nebo děti přivézt na vozejku ) tak jsi mohl Monice popřát osobně, ale i za tohle bude 
Monika určitě ráda.

hooger booger          14.7.2008 20:30:03
Monis , blahopřejem k titulu pelhřimovský hadrák ! :-)

HANKA          14.7.2008 15:14:22
Ahojte všicí, mě se zase nic neřeklo:((( nevím nic až ted to čítám...smolík...no já byla stejně kupovat mrňousovi 
autosedačku..to víte no:)))))ale toho pána na vysokém kole mám podepsaného z eurobiku z Brna!

Monis          14.7.2008 9:44:28
Karlos máš icq?prosím pošleš?

Monis          14.7.2008 5:57:34
taky souhlasim p.Zimovčák je fakt prima chlápek.Škoda že nás nejelo vice...

Víťa          13.7.2008 14:12:21
Připojuju se jednoznačně ke Koubečkovi. Včera to bylo moc prima, škoda že tak krátký.

Koubecek          13.7.2008 11:19:29
Hlavne to je primovka chlap, ktery kazdemu kdo s nim jel podal ruku, popral hodne stesti, pozval na dalsi akci,... No 
vic asi napise Karlos..

kani          12.7.2008 21:47:28
ten Zimovčák to je vobluda - lítá s tim kostitřasem přes koleje wostřejc než já na bajku

Monis          11.7.2008 13:18:35
Koubi: OK to by bylo super a dáte mi vědět?Ale musíte trochu dříve abych dorazila do Vystrkova.Díky

Monis          11.7.2008 13:16:27
http://www.beskydbike.com/reportaze_2008/sela_2008/slides/sela_2008_027.html Hlavně to pořád kupujte:)) Já jsem v 
klídečku!

koubecek          11.7.2008 11:58:36
Monis: Predpokladam, ze by tu byl az nejak po obede, tipuju tak v jednu, o pul druhe. Ale Karlik bud pojede v pelotonu 
nebo jako doprovodne vozidlo, takze zpravy z trati by jsme meli mit. Ja jeste ale nevim, jestli budu moct jet, to se mi 
ujasni az zitra rano. Doufam, ze by nas jelo vic, co Pepo, Slovane, Pivi, atd? Kdyztak jim zavolam at se v hospode 
domluvej.

Monis          11.7.2008 11:17:49
Víte čas v kolik by projížděl Ledčem?Také bych se připojila:)Pro Koubecek: v kolik by jsi vyjížděl?

Víťa          11.7.2008 11:11:30
2Koubeček:Jo to jsem měl přesně na mysli, ale už z Ledče to nestihnu, myslel jsem z Humpolce a jet až do Pelhřimova. 
To bude závěr a pojede už třeba pomalejc.

koubecek          11.7.2008 10:07:06
Tak me Karlos opravil a nasmeroval na detail jejich trasy, takze pres Humpolec pojedou.. Nezkusime se nekde 
hromadne pripojit, napr. v Ledci?

Ondra          11.7.2008 9:14:39
Zdravim.Mate vpoho stranky.Pro Monika:Vidim ze jste taky chteli jet 24h na Bystricce. Jsem ti chtel rict jestli by jsi 
nejela ve smisene dvojicce,ale nemel jsme kontakt az nejak nahodne jsem se dostal tady :) Nechcete si dat baner na nase
stranky tady? Dali by jsem si je taky na nase stranky. www.beskydbike.com Mejte se a at vam to jezdi

Koubecek          11.7.2008 0:26:46
Hele, nechci bejt zlej prorok, ale pri pohledu na trasu te etapy se mi zda, ze pojede Ledec nad Sazavou, Koberovice, 
Senozaty, Krelovice a Pelhrimov. To by se Humpolci vyhnul..



Víťa          10.7.2008 22:00:21
Extrémáci, chystáte se někdo jet v sobotu aspoň kousek s Pepou? Myslím Zimovčákem, ale vono to je jedno on prý 
jezdí rychlejc než ten náš Svobodů.

hooger booger          10.7.2008 18:56:36
2 Víťa:Zdarec!Věra snad 3V ano,já ne.3 dny před odjezdem do rakous sem si vyhodil opět koleno /naposledy 
30.12.07/.Jsem lazar a notorickej flákač :-) Rakousko jsem jel vestoje-ale šlo to samo z kopce.Ideální rehabilitace.Pro 
rodinu s dětma BOMBA.Vodopády-ledová a solná jeskně-hory...Pokecáme na 3V !!Ahoj

karlos          10.7.2008 9:50:39
2Vita: Chtel bych jet z Prahy, ale nejak me boli noha, tak nevim, jestli to do soboty prejde :-(

Víťa          9.7.2008 22:38:06
2 Hooger, nazdar tak už jste doma a živí? Jak bylo? Hele a když už jste nebyli v Kamenici a nechce se Vám na Vystrkov
jedete alespoň na 3 vrchy?

Víťa          9.7.2008 22:35:54
2Karlos, chceš jet se Zimovčákem z Prahy? Nebo se připojíš někde tady?

pepa          9.7.2008 17:49:39
Jedině ženský vydržej víc než člověk:)))))

karlos          9.7.2008 16:20:52
Tak začínám mít obavy, že s panem Zimovčákem nemám šanci v sobotu udržet tempo. Je to vůbec člověk?
Praděd
Sněžka

Monís          9.7.2008 13:39:42
Je to veliký problém dát ten další termín?Šileráci tam nesmejí chybět:(

hooger booger          8.7.2008 22:44:25
To Karlos: banner je výstižný-tak "trochu" ze života-točený skrytou kamerou. Musíme se omluvit z letošní " V250 "-
počítali jsme s původním termínem-6.9.jsme s rodinou na dovolené/zájezd/...nějak nám to letos nevychází :-( truchlící 
šileráci.

hooger booger          8.7.2008 22:35:58
Paráda- jsem hrdý na náš EXTREM TEAM - blahopřeju všem zůčastněným kamenických závodů :-)...a to vše bez 
defektů ??...Jestli ano, tak huráá !

karlos          8.7.2008 18:18:02
2Vita: Jak si prisel na to, ze nejede pres Vystrkov? Jak jinak by se dostal z Humpolce do Komorovic? Nebo si myslel, 
proc nejede skrz vesnici? No mozna ma strach... Podle toho, co jsem slysel, ho cekaj s flaskou v kazdy druhy vesnici. 
To bude jizda! ;-)

karlos          8.7.2008 18:12:26
Jeste jednou gratulace holkam. Skoda, ze to Marusce nevyslo, to by bylo prekvapeni! Ale snad ma alespon motivaci. 
Koubeckovi a Pivimu diky za shrnuti a fotky. Tak se mi to libi :-)

HANKA          8.7.2008 17:24:19
Pamelo tys jela Drásala jooo???tak to si kabrňák! uvidíme na Vrchách...Pepa se zničil na Kamenici tak dá prý 
krátkou:)))to bude teprve mazec už aby jsme začali trénovat!!!Vystrkováci čekám vás pod rozhlednou!A jedeme 
trénovat:))))))

Monis          8.7.2008 14:01:22
http://www.mtbmaraton.cz Příští rok složíme team ok:)!!!

pamela          8.7.2008 10:33:47
Clanek o Drasalovi napisu.

Koubecek          7.7.2008 23:51:51
Píví, dik za fotky, dal jsem k tomu kratky uvodnik, ale pokud nekdo chcete napsat reportik, hura do toho. At tam nejsou 
po zavodech jen moje slinty. Adame, co Drasal, nenacmaras neco?



píví          7.7.2008 21:19:06
ahojky, přidal jsem do galerie několik foteček z Kamenice! Omluvte kvalitu je to jenom z mobilu.

Víťa          7.7.2008 21:13:27
2Karlos, už jsem to našel, nechápu proč nejede přes Vystrkov, Pepo ty jako radní by jsi s tím měl ještě něco udělat.

Víťa          7.7.2008 21:09:50
2Karlos vypadá to jako zajímavá akce, ty jedeš z Prahy? Nevíš kudy jedou do Pelhřimova z Čáslavi?

karlos          7.7.2008 14:39:57
Ahoj v sobotu se chystam zucastnit akce RI OKNA Tour 2008. Jedna se o spolujizdu v pelotonu s velocipedistou 
Josefem Zimovčákem na etape Praha -Mladá Boleslav (59 km) - Čáslav (73 km) - Pelhřimov (65 km) 197 km. Pokud 
by se chtel nekdo behem jizdy pripojit nebo jen zafandit, muze sledovat aktualni online informace.

Monís          7.7.2008 9:38:48
Máte někdo v plánu vyrazit na závody do Písku? http://www.galaxy-serie.cz/index.php?
fol=pages&ie=zavody_nove&zavod=8

Víťa          6.7.2008 21:06:58
Na http://www.ktfoto.com/ už jsou fotky z Kamenickýho DEMA maratonu.

Monis          4.7.2008 13:30:58
:)))

Koubecek          4.7.2008 12:58:13
Smazte vsechny fotky z Chynova, kde jsem ja. Bud se tvarim jako vrah nebo jako debil. :)

pepa          4.7.2008 11:31:59
Adam: Asi si pojedu odpočinout na drásala:)))))

pepa          4.7.2008 11:30:27
Hrůza a běs

karlos          4.7.2008 10:20:28
Fotky z Chýnova.

pamela          3.7.2008 17:06:18
Pepane, davam ti v Kamenici volny prostor.
smelcarum Kamenici
horalům Drásala

Monís          3.7.2008 10:58:03
děkuji Pepane:)

pepa          3.7.2008 9:59:10
Dopravu vyřešíme v pátek, dáme vědět.

Monís          3.7.2008 8:47:21
Zpět bych jela na kole,díky moc!

Monís          3.7.2008 8:46:53
Bude možné mě vzít v So do Kamenice i s kolem?Díky

pamela          2.7.2008 10:40:53
Karlosi, baner je peknej, jeste polad nastupovani na kolo, to by nemelo projit tak hladce.
Mam fotky z Chynova, kam ti je mam natlačit ??

Monis          2.7.2008 7:20:13
Karlos Banner je super, to bylo obrázku:))

Koubecek          1.7.2008 16:23:21
Kurna, nejak dost lidi pocitalo s tim pozdejsim terminem..



karlos          1.7.2008 16:14:31
Jak se Vam libi lestosni banner?

admin          1.7.2008 16:12:41
2pamela: To Jirka nemuze. To muzou jen zalogovani uzivatele (tzn. clenove) a ja. Ja muzu vsechno! :-)

pamela          1.7.2008 14:30:27
Jirko, to je skoda. Muzes dat v zahlavi tveho prispevku "edit" a opravi to. a ten dodatek klidne smazat.

JIRKA          1.7.2008 12:57:23
Sory plete se mi 6 s 9

JIRKA          1.7.2008 12:52:45
Zdar! Adame omlouvám se ale na 250 nepojedu počítal sem s termínem 13.6 ten tejden před tím jsem na dovolené tak 
musíš sehnat někoho jiného.

pamela          1.7.2008 10:04:31
*** MTB škola šmelcu ***

Pepa je zřejmě dobry učitel šmelcu. Vychoval si důstojného nástupce pana Koubečka.
Takže kdo chcete umět šmelc na jedničku, kontaktujte Josku!
Ja se pojedu uklidnit v sobotu na Drásala...

Víťa          30.6.2008 20:37:15
Tak doufám ,že ten termín 6.9. je tutovej a nebude již změněn. Škrtám v kalendáři 13.9. a přepisuju na 6.9. Nemáte 
někdo místo v autě v sobotu do Kamenice? Dík za info

pepa          30.6.2008 17:52:38
Karlosi to je slušný :)))))))))

pepa          30.6.2008 17:49:06
Vystrkovské barvy si vedli takto.

karlos          30.6.2008 15:21:20
Tak toto se nekomu moooc povedlo. Kdo jeste necetl, tak si to uzijte. Ale musite az do konce!

Koubecek          30.6.2008 15:04:22
Karliku, dobry baner. Az ale zakopou ty kabely pod zem, tak se nebudeme mit o co prerazit :-)

Ládis          30.6.2008 13:31:55
Pepčo, udělal jsi mi radost. Letos se poprvé Vystrkov nekříží se silničním Králem, takže můžu konečně vyrazit na Váš 
legendární závod:o))

Monís          30.6.2008 7:55:43
Jak si vedly o víkendu Vystrovské barvy:)?

pepa          30.6.2008 7:13:12
Vystrkovská 250 bude 6.9.

Víťa          28.6.2008 20:50:15
2 Hooger: Vystrkovská by měla být 13.9., aspoň mi to říkal Pepa asi před 1/4 rokem. Divím se, proč Ti nokdo 
kompetentní nedá jasnou odpověď

Monís          27.6.2008 12:10:06
Jupíííí další baba v teamu:)

hooger booger          26.6.2008 19:07:50
Prosím o upřesnění termínu letošní "V-250".Počítali jsme s termínem 13.9.,pokud to bude o týden dříve,tak budou 
šileráci chybět.Nebo ještě není konečný terminus?kdykoliv jindy-hlavně ne 6.9.!!Díky za odpověď.

Monís          26.6.2008 6:29:24
26. července 2008 50km Jarošovská Šlapka



9. srpna 2008 43km Vožický maraton

Víťa          25.6.2008 20:35:29
2 Koubeček, hurá jdeme do toho spolu. Pepa zatím prohání mne.

Jirka.Koubecek          25.6.2008 1:29:33
Vito, na 250tku jsi muj partak a na tom se nic nemeni. Jak jsem byl rad, ze jsem loni jel s tebou, tak budu rad, kdyz ty 
pojedes letos se mnou.. Zkusime prohnat Pepu se Slovanem :))

Víťa          24.6.2008 21:24:28
2 Koubeček: Jirko pilně trénuju na Vystrkovskou 250, někdy i 3x týdně (když to vyjde), doufám, že mě nehodíš do 
smetí.

pamela          24.6.2008 10:38:26
Pepa: To ano. Muzem si povidat.

pamela          24.6.2008 10:37:49
2Karlos: Jarda si koupil bagr a neni k zastizeni. O vikendu se pokusim fotky sehnat.

karlos          24.6.2008 9:44:43
2Pamela: Jak to vypada s fotkama z Chynova? ;-)

pepa          24.6.2008 7:58:39
Koub+pam. Můžu jet dva kroky za váma?

pamela          23.6.2008 16:18:48
2 Koub: Do Zruče jedu. V modrem dresu. Pojed, pojedem spici spolu:) Kazda skupinka ma svoji špici...

hooger booger          23.6.2008 16:14:15
2 Koub+Pamela: Včera jsem si byl část tratě v Kamenici projet a je to nádhera-hlavně furt v lese,takže se nechaj sbírat 
houby!a nepere tam sluníčko...a je to moc pěkně značený , takže pohoda.Držím Vám pěsti.

hooger booger          23.6.2008 16:06:38
2 Víťa:neboj...pořád jezdim na biku-jen si nedělám ambice na tituly-jsem spíš turista :-) Křížovku mám u nosu,takže je 
to moje nejčastější projížďka-včetně zimních projížděk...a letos se fakt nechalo jezdit furt, akorát mě zloběj kolena.Ale 
koho něco nebolí,že ?Navíc jsem zmlsanej-není pro mne prestižnějšího závodu než " V250 " !! Apropó...datum 13.9. je 
definitivní datum letošní "V250-ky" ??

Koubecek          23.6.2008 15:11:49
Pamelo, ja ti dam Boubecek :)) To jsi se snad ani nemohl seknout, vzdyt je to na klavesnici kilak od sebe??!!
Co se tyce Kamenice, tak ja nevim jestli budu moct jet. Jsem pozvany na oslavu narozek a ta nevim kdy zacne.

A co ta Zruc - ty tam teda pojedes? Ze bych se te trebas zkusil drzet a jednou videt, jak se jezdi na spici :)

pamela          23.6.2008 14:17:03
To Boubeček: Kamenice je hezčí. Zruc sou dva stejny okruhy. Ja teda ani jedno jeste nejel, ale tohle sem slysel. A v 
Kamenici jsou prej bohaty obcerstvovacky a ceny. ( no ty se nas moc netykaj )

Koubecek          23.6.2008 12:58:47
No ja bych jel rad na oba zavody. My ale ted mame na Vystrkove turnaj v nohejbalu a tam se vzdycky krasne sedi u 
pivka :-). No uvidim, tu Zruc asi pojedu..

pamela          23.6.2008 8:48:37
Pojedte se project
28.června 2008 70km GALAXY ZRUČSKÝ MARATON
5. července 2008 50km DEMA Kamenický MTB Maraton 2008

Víťa          20.6.2008 22:49:21
2 Hooger, takže jsi na kole letos křížovku dal nebo? To lanový centrum vypadá dobře, vyzkoušený ho zatím nemáme. 
Byli jsme minulý týden na takovém malém spíše pro děti, ale i já jsem se tam vyřádil, řeknu Ti žádná legrace, je to dost 
namáhavý hlavně na ruce.



kani          20.6.2008 16:52:43
**censored** to je rychlost

kani          20.6.2008 16:52:25
lahváče sou dobrý

hooger booger          20.6.2008 8:40:18
2 Víťa:Já tam byl s rodinou už v lednu,ale nakonec sme skončili na Čeřínku-nebyl sníh :-) Děcka nás lanaří na tu 
lanovou dráhu-tak nevím jestli je tam mám vyslat...nemáte to vyzkoušený?Víťo, já to budu pozorovat maximálně z 
terasy...!

Víťa          19.6.2008 22:25:12
2 Hooger, hele ty jsi letos samej lahváč, nejsou na světě jen lahváče, vyjel jsi už letos křížovku na Křempl? Já už jsem 
tam byl v dubnu s rodinou.

admin          19.6.2008 11:41:49
2hooger: Verim, ze kdyz se budes snazit, tak to zvladnes! Chce to jen trening ;-)

admin          19.6.2008 11:40:24
2Monís: Na zimu je zase zpomalím, abys nám nezmrzla! ;-)

hooger booger          19.6.2008 7:50:01
chválím Karlos stránky,šikula:) Vždycky když jsem je doma načítal tak jsem vypil lahváče:))Teď už to nestíhám :(

Monís          18.6.2008 22:56:26
chválím Karlos stránky,šikula:) Vždycky když jsem je doma načítala tak jsem chodila přikládat:))) Teď už to nestihám:)

Víťa          18.6.2008 20:52:02
2 Hooger jel jsem s nima, kdybych nejel asi by to zvládli taky, ale větší strach bych měl, že by zabloudili. Ale on to je i 
smysl té akce, vytáhnout celé rodiny.

Víťa          18.6.2008 20:49:40
2 Admin, já zírám, jsem vůbec na www.vytrkov.cz? Vždycky jsem říkal, že na kole jsem rychlejší než vystrkovský 
stránky, ale od teď už to neplatí. Skvělá práce.

vera          18.6.2008 13:39:45
Tak to je tedy fofr, to je paráda. Doufám, že to všem funguje tak perfektně jako mě! Díky.

admin          17.6.2008 16:39:52
Včera a dnes jsem si pohral s nasima strankama a zrychlil jsem je asi o 1000%. Uz jsem to jednou zkousel, ale po 
zrychleni se zacalo sekat prohlizeni obrazku. Ted by to snad melo byt v pohode. Jestli Vam to ale bude delat nejaky 
blbosti, tak dejte vedet.

hooger booger          17.6.2008 16:37:30
To Víťa: Paráda,nádhera-tos mohl jet s nima a nemusel trnout jestli se někde nepřizabijou?Nebo bylo na celej okruh 
vidět? To Karlos:Správnej postřeh ohledně stárnutí našeho teamu-abychom nedopadli jednou jak naší fotbalisti na 
Euro...V Chýnově už jistej náznak byl-oproti minulemu ročníku.Takže vážení...není jenom KOLO, ale i jiné zájmové 
oblasti života...Že by Hanka odstartovala bike-babyboom?Hynku-Viléme-Jarmilo!

karlos          17.6.2008 14:05:44
Jo a ještě bych chtěl poukázat na jednu skutečnost, která vyplynula z výsledků v Chýnově. Oproti loňskému závodu 
mají díky prodloužení tratě všichni zhruba o 3 minuty horší časy. Pouze Maruška má o 4 minuty lepší! Takže když 
nepočítám Koubečka, kterej neměl před rokem ještě ani kolo, tak je Maruška největší skokan roku! :-) 2Maruška: Od 
druhého místa nás dělilo jen 1:45!

karlos          17.6.2008 13:53:30
2Víťa: Fotky z Krále sem dával Píví a dal je v trochu většim rozlišení, než je dávám já. Speciálně kůli tobě jsem je 
zmenšil! Každopádně monitor není nikdy dost velkej ;-)

karlos          17.6.2008 13:52:41
2Píví: Díky za fotky a dokonce i s komentářema! Ostatní nabádám, aby si vzali příklad!

karlos          17.6.2008 13:42:21



Už jste koukali na výsledky z Chýnova? V kategorii do 30let jsme meli jen Pívího. Nějak nám ten Extrem team stárne. 
Ještě že nám Víťa a Věra s Hoogerem připravují další generaci. Tak hodně síly a pevné nervy páni a paní trenéři! ;-)

Jirka.Koubecek          17.6.2008 7:16:55
Vita: Internet je dnes vsude :) http://slapka.2b.cz/

Víťa          16.6.2008 22:15:49
2 Pamela, jak je to s tou Salačovou Lhotou, to je u Lukavce? Internet tam asi nemají co?

Víťa          16.6.2008 22:12:34
2 Karlos, čeče nějak se to všechno zrychlilo, že? Dobrá práce, ale nějak se zvětšily fotky, to si musím jako koupit větší 
monitor? Jó tady je odkaz na tu akci. Report? Tak dobrej cyklista asi ještě nejsem, ale třeba jednou?

Víťa          16.6.2008 22:07:02
2 Monís, omlouvám se, že jsi vyhrála jsem nevěděl, kolega nejen z práce tedy Láďa mi to asi zapoměl říci. Tedy též 
gratuluji.

píví          16.6.2008 20:03:46
Ahojky, přidal jsem do galerie pár fotek z krále!

karlos          16.6.2008 15:02:05
No a ještě bych chtěl připomenout, že Monís vyhrála kategorii žen! Takže jí nezapomeňte taky pogratulovat!

karlos          16.6.2008 15:00:04
To Maruška: Já taky děkuju, že jsi se mnou jela, jinak bych si asi těžko užil těch pár vteřin slávy při vyhlašování 
výsledků. Ještě naskilluj ty SPD a příště bez pádů! ;-)

karlos          16.6.2008 14:56:45
To Víťa: Hele o co šlo s těma juniorama? Nějakej závod? Neni to někde na webu? Hoď sem dyžtak nějakej odkaz... 
nebo napiš report.

Maruška         16.6.2008 11:50:19
To Víťa: Díky za gratulaci :-) celoroční tvrdý trénink a ladění formy se odrazilo v mém špičkovém výkonu :-D jen ty 
SPDéčka potřebuju dostat více pod kontrolu, abych zmírnila množství pádů ;-) To Kája: jsem ráda, že jsem jela s tebou -
kdybych jela single, tak bych se určitě před závodem vymluvila na nějaké trable a sledovala vše jen jako divák... a 
přišla tak o super zážitek :-D

pamela          16.6.2008 11:24:07
To EXTREM TEAM: Pojedte v sobotu do Salačovy lhoty. Jste pekne rozjety. Prej je to jen 30km a start v 13:00.
"Nejlepší tréning je závod"

Víťa          16.6.2008 8:12:23
To Hooger. Tak to jsem rád, že je u Vás doma vše v pořádku. Věře a Jirkovi gratuluju a Tobě vlastně taky. Info o našem 
vítězství: Trať převážně terén cca 25km v kategorii narození do r.2000 1. místo s náskokem asi 25 min před 2. Tempo 
mi plně vyhovovalo, žádnej šmelc jako v Chýnově. Mladej to sice ze začátku trochu přepálil asi ve 2 km stoupání, ale 
nakonec to rozdejchal a uspěl. P.S. gratuluju i Karlosovi s Maruškou.

hooger booger          16.6.2008 7:35:27
To Víťa: Tak to vidíš-na chvilku člověk vytáhne paty z domu...Pro jistotu sem si to tam dojel zkontrolovat a zjistil, že 
lepšího parťáka vybrat asi nemohla.Jirka měl po závodě tolik energie, že tam na parketě vysekl pětiminutového kozáčka
a když měl volnou chvilku, tak se věnoval šplhání po krovech-takoví by měli jet ten okruh aspoň 4x dokola! Víťo, 
slyšel jsem o Vašm uspěchu extrem team junior-upřesni info.Blahopřeju všem.Díky.

Monís          15.6.2008 13:16:02
http://www.rockovalipnice.cz/?page=main/sekce&seid=7&

Víťa          12.6.2008 21:16:48
2 Věra: V pohodě, no ale nevím jak se na tenhle zájem bude tvářit Booger, nebude žárlit? Přeju ať Vám to všem v 
Chýnově jede, já budu na 99% dělat servisáka našemu dětskýmu extrem teamu.

kani          12.6.2008 21:12:53
Věro vypada to ze nas veme Jirka, uvolnilo se mu auto



vera          12.6.2008 8:57:05
Pokud se chcete ještě někdo svézt, dejte vědět. Má někdo nějakou představu v kolik se bude vyjíždět?

vera          12.6.2008 8:52:57
To Kani:Není problém, do Chýnova mám čtyři místa volný. Ani s kolem není problém. Tak dej vědět kde a v kolik mám
koho vyzvednout.

vera          12.6.2008 8:44:33
To Víťa:Víťo promiň, nějak se mi v práci zasekla mejlovka, nedaří se mi ti odepsat. Jak vidíš, jsem na roztrhání, takže v
pohodě. Doufám, že se v Chýnově uvidíme.

vera          12.6.2008 8:38:00
2 Karlos:Nezapomeňte, že nejdůležitější je vybrat si dobrýho parťáka. To se pak počet šampáň násobí.

vera          12.6.2008 8:32:43
2Jirka:Jirko díky, parťáka jako ty beru. Doufám, že ti to nezkazím. Uf to je zodpovědnost.....

vera          12.6.2008 8:22:53
2 Pamela: Jistě že jsem idealní žena. Jestli mi dá Koubeček košem, máš jedinečnou šanci zjistit, jak chutná závod po 
boku ideální ženy. Takže nezoufej, píšu si tě na přední místo do pořadníku.

kani          11.6.2008 21:15:54
Věro potrebuju dopravit jednoho typa do CH. Jedna se o velkou posilu na vecerni kalbu, co se zavodu tyce tak je to 
zhruba stejnej chabrusak jako ja :-))

pamela          11.6.2008 16:48:58
Zda se, ze Věra je ideální žena.
Věro, a semnou by si jela? :)

Jirka.Koubecek          11.6.2008 15:23:18
No myslim, ze v ciste muzske kategorii na umisteni na bedne nemam, takze tam by jsme o zadne sampanske neprisli. A 
na Veru jsem se ptal, protoze mi Pepa s patek rikal, ze nema s kym jet a jestli nechci jet s Verou treba ja. Ale jinak ja se 
rad poperu v jakekoliv kategorii (snad krome zen, to by mi asi neproslo), takze kdyz Vera bude mit partaka, pojedu 
singl.

karlos          11.6.2008 13:29:39
2Vera&Koubecek: Nezapomnete, ze nejdulezitejsi je celkovy pocet sampanskych za team!!!

Vera          11.6.2008 11:25:13
Parťáka nemám, kdyby jsi se obětoval, to by bylo dobrý.Hele a Kája by se nás bál, to by bylo taky dobrý. A beru auto, 
zatím jedu sama, tak jestli někdo potřebuje svézt, není problém. Domů ovšem jedu až v neděli i kdyby trakaře padaly....

kani          10.6.2008 22:08:21
nemate nekdo volnej plac v aute do chynova??

karlos          10.6.2008 15:15:36
To Koubecek: prestan dotirat na Veru! S tebou urcite nepojede! Ty mas za ukol ziskat medaili v kategorii Elite!

karlos          10.6.2008 15:13:03
ToHooger: No nevim, jestli zrovna do Chynova bych pustil svoji dceru ;-)

Jirka.Koubecek          10.6.2008 12:56:04
ToHooger: A s kym pojede Vera? Uz ma partaka? ToVera: S kym pojedes? Uz mas partaka?

hooger booger          10.6.2008 12:42:03
2Karlos: Je potřeba odstoupit na vrcholu karíéry... a pokud jste s Maruškou trénovali nejen ty lahváče-jako já-tak věřím 
že jste trénovali na titul :-) Ale bacha, příští rok už nasazuji své děti-bohužel už jim nestíhám ! PS: Všem HODNĚ 
ŠTĚSTÍ......

karlos          10.6.2008 9:22:35
2Hooger: To si delas srandu, ze nepojedes, ne? Na co jsme celej ten rok s Maruskou trenovali?? :-(

Hony          9.6.2008 17:50:37



Od začátku roku 450:-) Dobrý ne:-)

hooger booger          9.6.2008 14:27:17
to Pamela: jasně, to chápu-taky nerad chodím do hospody netrenovanej a proto cvičím doma s lahváčema. Chýnov-
ANO-ale až na hlavní závod od 16:00 do 5:00 ! Medaile nemám už kam dávat-přenechávám to nadějnému mládí a své 
ženě :-)

karlos          9.6.2008 9:50:38
2Hony: No tak se pochlub!

pamela          9.6.2008 8:45:08
to hooger booger. Nova metodika. Nechtel jsem to tocit se studenym motorem :) Jedes do Chynova?

Hony          9.6.2008 0:28:42
Karlos, kdy sem dáš tabulku ohledně ujetých km:-)))jak měsíčně tak celkově, bylo by to docela zajímavé porovnání:-)

karlos          6.6.2008 13:23:52
Koubecku pekne si to zhodnotil :-)

hooger booger          6.6.2008 10:33:02
to pamela:Adame,jaký je to startovat na králi z první lajny?Slyšel sem ,že si měl jeden z nejlepších časů na trati...? jo, 
když je forma-tak to de samo ! Joska jel zkratkou,že byl dřív v cíli?

pamela          5.6.2008 14:19:56
Jirko, dej to do Excelu a posli mi to prosím, ja do toho doplnim vlastni sloupecek.

hooger booger          4.6.2008 22:46:11
Jirko: jasný, přehledný,stručný,obsažný, veselý,konstruktivní,zábavný, 
mazaný,skromný,výstižný,bleskový,bezchybný ...ten článek jest!...všechna čest!

pepa          4.6.2008 17:45:57
Koubeček výborně. Konečně pořádnej biker a spisovatel v jednom.(po Adamovi samozřejmě)

Monís          4.6.2008 14:08:43
http://www.ktfoto.com/index.php další fotečky z Krále:) Do vyhledávání zadejte startovní číslo.

Monís          4.6.2008 14:05:32
Hoogře Boogře díky za gratulaci:)

hooger booger          3.6.2008 18:48:43
Karlos: Takže když se ty defekty zprůměrujou,tak na každýho vyjde 0,77 defektu a to znamená že každej neměl ani 
jeden celej pořádnej defekt. Takže blahopřeju tmavomodré gardě- všem i Monče za to že má po zkouškách a Karlosovi, 
že nám to servíruje na zlatým podnosu...až k nosu!

Monís          3.6.2008 17:12:16
Máááám prázdniny jupí jupí:)

karlos          3.6.2008 10:24:08
Módní přehlídka na Klatovském náměstí.

pamela          2.6.2008 15:03:14
Prihlasil jsem se na Jistebnici.
(to abych nebyl obvinen z tajnuskareni... )

vera          2.6.2008 14:38:47
Karlos s tebou je život hned lehčí.Díky za průřez fotkami. Díky tobě máme krásné pokoukání bez namáhání. A my co 
jsme na vás všechny mysleli(hlavně když jsme procházeli sklepy protivínského pivovaru) jsem alespoň na chvilku 
mohly nakouknout do atmosféry závodu. Všimli jste si, jak se všichni po té koupeli blaženě usmívají.

Jirka.Koubecek          2.6.2008 13:03:00
Dobra prace Karliku, projit tech nekolik set fotek dalo asi fusku. Je krasny se podivat na utrpeni ostatnich :)

karlos          2.6.2008 11:44:27



Pepa Jirka Adam Koubecek Kani Karlos Hanka1 Hanka2 Pivi Vojta Chose

pepa          2.6.2008 7:30:02
http://www.kocian.net/ fotky z krále

karlos          1.6.2008 10:33:13
Vsech 13 kusu dojelo nakonec do cile, ale dohromady nasbirali 10 defektu!!! :-(

Víťa          31.5.2008 21:22:28
Tak Králíci, dle výsledkové listiny jste dojeli všichni. Gratuluju!!!

Víťa          29.5.2008 22:12:32
Tak vy všichni hrdinové co zítra vyrážíte na Krále šumavy. Přeju Vám pěkné počasí, dobrou náladu a makejte. V těch 
nových dresech vypadáme o třídu vejš než jak jezdím.

karlos          27.5.2008 10:11:35
2Pamela: Nebo kdybys chtel, tak muzes jet s nama a kolo ti muze v Tabore nabrat Slovan...

Jirka.Koubecek          26.5.2008 19:12:06
Pamelo, nakonec jsme se domluvili s Karlosem, ze pojedeme mym autem. Ale verim, ze tri kola do nej narvem. I 
kdybych mel to moje rozrezat flexou :)

Vera          26.5.2008 15:30:05
Odjíždíme na dovolenou, tak všem budem držet palce. Jak jsem slyšela, o místech na bedně jste se už domluvili, tak to 
je fajn, alespoň bude pak co slavit. Hlavě jeďtě hlavou!

Slovan          26.5.2008 14:15:51
V pátek se začínaj nakládat kola na Vystrkově v 15:00 hod. pak postupně Mladé Bříště, Pelhřimov, Nová Cerekev, 
Tábor.

pamela          26.5.2008 12:42:27
Karlosííííí, skoda, zes to nenapsal driv :( Mam kolo v Tabore. Ale zkusim ho sem dopravit.

karlos          26.5.2008 9:34:56
Pojedu v pate sam k z Prahy. Nechce nekdo vzit?

pamela          26.5.2008 8:47:51
Tome, vyzvednete me? V kolik hodin v Tabore?

kani          24.5.2008 16:09:53
je to dobry, uz nemusim shazovat kila - prave rikal Bakalar na Giru ze pro cyklisty je tuk nevycerpatelnej zdroj 
energie :))

karlos          23.5.2008 9:41:32
Jak se zavodi na Giru ;-)

Monís          22.5.2008 8:44:39
Hlásím, že ještě 1 zkouška a mám to zmáknuté:) jupí jupí

Monís          22.5.2008 8:43:26
Děkuji za přání jste hodní:)Hani a to jako jsem předtím krásná na kole nebyla?:)))

hooger booger          21.5.2008 20:45:52
Kdybys vozil blatníky,nemusel bys mejt kolo a měl v cíli víc času na konzumaci ...Pepa ten ho vůbec nemeje a raději 
konzumuje ! Mončo :-) VŠE NEJ !!

pamela          21.5.2008 13:14:32
Hanko, ja jedu dlouhou a zase si pockam v cili na Pepu uz s umytym kolem.

HANKA          21.5.2008 12:55:46
Pamelo a Pepa trénuje, protože správný vystrkovský bikeři jezdí mezi kapkama deště:))))ale to bys měl už vědět....!!! A 
ty jedeš prý stejně krátkou:)))))



HANKA          21.5.2008 12:52:59
Jasný Pamelo, leje o sto šest, vypadá to, tedy nechci strašit, že se budem na Králi opět topit!:)))))ach jooo... Jinak dnes 
má svátek náš Monýsek! tak hodně dalších úspěchů ve škole i na kole! Teď už máš dress!!! Tak budeš konečně 
obhajovat pěkně oháknutá - Krále Monýskuuuu :)))))

pamela          21.5.2008 9:54:06
Doufam, ze vam na Vysocine taky prsi a PEPA nemuze trenovat na Krale!!!

hooger booger          20.5.2008 19:29:01
Což krásný...hlavně,že jsou dostatečně elastický-pro růst formy !!Díky Pepane!

Vera          20.5.2008 7:55:15
Vážení, tak to budem krásný.Pepo díky, jsou fakt moc pěkný a když k tomu přidáme výbornou formu, kterou jistě 
všichni máme, není co řešit :)))

HANKA          19.5.2008 10:50:41
Ahoj kamarádii! musím konstatovat, že dresy se vážně povedly!!! Jsou krásný to se na Králi blejskneme, jen aby nám 
na to, stačila i forma:))))))

pepa          16.5.2008 14:14:14
Pozor, pozor hlášení: Dnes večer v restauraci bude probíhat distribuce dresů. Řekněte to všem a vemte si dost peněz!!!!

kani          16.5.2008 10:45:02
sem myslel ze letos vynecham krale ale ta 3. fotka me presvecila :))

kani          16.5.2008 10:43:39
http://www.authorkralsumavy.cz/triatlon/fr.asp?tab=kral&id=217&burl=

Víťa          15.5.2008 22:07:31
V úterý tento týden jsme v silné sestavě Pepa, Slovan, Tomáš K., Jindra a já vyrazili na průzkum po nové zelené značce 
o které psal Koubeček. Všem doporučuji, bylo to záživné a já osobně jsem byl na některých místech vůbec poprvé. Fakt
dobrý.

pepa          15.5.2008 15:43:52
Drsoně vynechávám, plně se soustředím na bikovou sezonu. Zítra dovezu dresy.

Jirka.Koubecek          15.5.2008 11:58:18
A jede nekdo Drsone?

pamela          15.5.2008 11:01:07
Pepo, to, ze nejedeš Drsone, je od tebe pekna zrada !!!! Snad zase na startu spadnes jako hruška.

HANKA          14.5.2008 21:26:57
Tak nevím kdy jste klucí říkali že je ten DRSOŇ pokud je to už tuhle sobotu tak hodně zdaru vystrkovským barvám!! Já
je jedu hájit na Žďárské vrchy....tak nám snad počas vydržííí:)))

pamela          14.5.2008 9:52:01
2Vita. Chynov je 14.6. Jistebnice 7.6 Kral 31.5. Krasna trojice.

Víťa          13.5.2008 21:22:04
2Pamela, kdy je Chýnov?

pepa          13.5.2008 14:56:28
Já jedu, mám tak první bod zadarmo:) P.S. Dresy budou v pátek.

pamela          13.5.2008 14:43:37
Vyborne, muzu se tedy vklidu venovat priprave na Chynov.

karlos          13.5.2008 12:17:16
My na Krale letos nejedem ;-)

pamela          12.5.2008 8:45:08
Extremaci, kdo jedete na Krale?



pepa          12.5.2008 7:44:35
Ahoj,o dresech zatím nic nevím,byl jsem od středy na posledním skialpu v Otztalu.

Martin          8.5.2008 22:44:08
Jo, reportáž ze Šely může znít někomu dost namachrovaně, ale některý výrazy mě fakt pobavily : )))) Hned jsem 
fantazíroval a přiřazoval si k nim známý obličeje, jako například Tričkař Slovan a Tepláčkář Pepa a náramě se tomu 
tlemil : )))) Chlapi, to je sranda, ne že mě na 250ce srazíte z kola!!

Víťa          8.5.2008 17:03:00
Aha, díky. Už jsem zase o něco chytřejší.

Jirka.Koubecek          7.5.2008 20:44:58
2Vita: to je clovek obleceny v dresu od firmy Pell's.

Víťa          7.5.2008 19:51:29
Hele Kani nebo někdo jinej, kdo nebo co je to Pelsáckej Lojza? Tento výraz je pro mě nedefinovatelný. Dík

Jirka.Koubecek          7.5.2008 17:30:17
Pepo, co dresy. Jsou?

Víťa          6.5.2008 22:02:22
Teda tady je teď nějak živo. Kani to se Ti povedlo, to je vzrůšo. Jinak kluci dobrý články. Na Šele jsem nebyl, ale dle 
Kaniho reportáže jsem se do toho tak vžil až mě z toho bolí nohy. Doufám, že Vy co jste nebyly ve Vilémovicích jste na 
tom stejně, protože Koubeček to napsal móc pěkně.

náhodný host          6.5.2008 18:18:59
Pane Kaněro, nikdo po Vás omluvu nechce, stejně tak nepovažuju za nutné se představovat. Jen jsem reagoval na jeden 
článek. Je zřejmé, že byl určen spíš pro menší okruh těch kdo Vás znají. Mně jen vadila míra nadřazenosti s jakou byl 
napsaný. Obrázek jsem si mohl samozřejmě udělat jen z toho co píšete. Přeju Vám dobré nervy a hodně úspěchů.

kani          6.5.2008 15:42:25
Akorat patri omluva tem trickarum, teplakarum a prestizakum ze sem to o nich napsal tak osklive. Ve skutecnosti totiz 
zaslouzeji velkej obdiv ze do toho sli prestoze pro nektery z nich ten zavod musel bejt fakt hodne tezkej.

kani          6.5.2008 15:36:02
Jinak jestli se nekomu neco nelibi, tak at laskave uvede svoje jmeno a e-mailovou adresu. V zadnym pripade se tady 
totiz nebudu omlouvat parte pokakanejch anonymu.

kani          6.5.2008 15:32:47
Kuwa ja jsem jen psal A.P. dekovnyho mejla za peknej zavod a at si precte clanek co sem napsal pro lidi na nasem 
webu. Sem netusil ze to vylepi primo na selasport.cz . Takze vysvetleni pro ty co me neznaji: nazvy jako trotl, idiot a 
namachrovana kapacita se netykaji uplne vsech ucastniku kratky trasy. Plati pouze pro vymatlany blbecky, kteri nejsou 
schopni pochopit ze jezdec na trase 92km toho ma nekde na 60-70.km plny brejle a tudiz neni schopen pokazdy 
okamzite uvolnit stopu kdyz se tito mistri sveta riti kolem.

Jirka.Koubecek          6.5.2008 14:09:00
to roman, nahodny host, rus: vazeni bezejmeni prispivatele, na tomto foru byva zvykem se podepsat a uvest na sebe 
kontakt. Zvlast pokud chci nekoho urazet.
V Kaniho clanku jsou sice pouzita zminovana slova, ale uz z vyznamu vet je patrne, ze nejsou myslena nijak urazlive. 
Coz je rozdil oproti panum Romanovi a Rusovi.
Navic Kani popsal sice sveraznou formou, ale trefne, typicke jevy vyskytujicich se na nasich maratonech. Potkavani 
jezdcu z kratkych a dlouhych trati casto uplne vyresit nejde, ale melo by byt co nejvice omezovane. A pokud nekdo 
nedokaze odhadnout sve moznosti, protoze napr. jede zavod poprve, tak je vhodne jit na konec startovniho pole. A ten 
kdo uz nejaky maraton objel, tak musi byt schopny si stoupnout tak, aby pozdeji co nejmene blokoval rychlejsi jezdce. 
A o sobeckem a neuvazenem chovani na trati radsi ani nema cenu psat..

Karlos          6.5.2008 13:50:29
2Kani: Pekny clanek. Chapu, ze lidem, kteri te neznaj prijdou nektery ty vyrazy drsny, ale me pripada, ze jsou spis 
vtipny. To, ze se tam motaj lidi z kratky trati povazuju za chybu organizatoru, ale to, ze nekdo brzdi a nechce uhnout, 
kdyz vidi, ze za nim je nekdo, kdo chce jet, mi pripada nepochopitelne sobecky a nesportovni! A panove, co se tady 
rozcilujou to berou asi osobne z toho duvodu, ze je to jejich zpusob "feroveho boje"...



roman          6.5.2008 13:40:54
Autor clanku je asi hodne velky **censored** namachrovany, no ni?

náhodný host          6.5.2008 12:45:43
Na stránkách Šely je odkaz na článek pana Kaněry. Myslel jsem si, junior, co se potřebuje trochu předvést a on to 
třicátník. Ten junior mu ale asi zastydl. Dospělý člověk by snad tolik povýšenosti, suverenity, absence sebekontroly a 
hlouposti dohromady nedal. Pro mistra jsou prostě troubové, trotlové a sebranka všichni ti šlapkaři prestižáci, klipsnaři, 
tričkaři, teplákáři, pelsáčtí lojzové co neumí našloupnout spd a také pouťáci co si dovolili startovat v 1.vlně. Nemluvě 
už vůbec o těch divně čistých a chytrých idiotech z dětské trati, namachrovaných kapacitách se startovními čísly nad 
2000, kteří tam machrovali po hodině jízdy po rovině, vůbec nepoznali o koho jde a mistrovi včas neuskakovali z cesty 
ba dokonce i předjížděli. To kdyby Aleš jenom tušil. Ale není třeba nad nikým lámat hůl - někdo mu řekne že se 
ztrapňuje, nebo ho to přejde až bude fakt dobrý, nebo časem. Nebo je jen smůla, že tam „Aleš“ ten odkaz dal. Mladé 
Bříště, taková pěkná vesnička s rybníčkem.

Rus          6.5.2008 12:07:58
Hej Kani, kdyby na Šele nejeli trotli a idioti(jak Ty nazýváš obyčejné hobíky), koho by jsi pak chtěl borče předjet?

kani          5.5.2008 23:40:00
to vis mne to nejde tak rychle ja u toho cumim na tv a taky mam rozfiklou nohu tak se tady kroutim bolesti - jo ten 
potok ten se fakt da skakat, ja sem to videl

jirka.koubecek          5.5.2008 23:28:55
Ha, uz je tu ten clanek. Jak to tak ctu, tak jste si to asi uzili..

pepa          5.5.2008 21:08:42
Kani, ty jsi měl zase propadák? My v poho v TOP TEN :)))))

kani          5.5.2008 21:07:18
Jirko dys te ten propadak tak zajima tak zkusim napsat kratkej clanek.Akorat nevim esli se to povede - na pocitac sem 
stejny nemehlo jako na opravu kola

Karlos          5.5.2008 16:08:16
Nemam rad zebry! Na prechodu brzdim smykem, treba se mi je podari vygumovat ;-)

Jirka.Koubecek          5.5.2008 14:27:53
Kluciiii co jste jeli Selu, jak jste dopadli? Dojmy, vysledek (byla bedna?), co treba napsat report?

Martin          1.5.2008 22:45:04
to Karlos: jeje, skoda, ze ses neozval driv. Ja uz to vzdal a odjel na par dni brazdit Zdarsky vrchy. Mohli jsme jet do 
Vilemovic aspon překážet rychlejším :)))

Karlos          30.4.2008 9:07:18
jj, taky shanim nekoho do dvojice, ale musi to bejt nekdo, kdo bude smirenej s tim, ze mu to budu kazit :-(

Jirka.Koubecek          29.4.2008 22:18:16
to Martin: Karlos zatim asi nema spolujezdce..

Martin          29.4.2008 21:02:18
Holky, kdyz sezenu druhyho k sobě do dvojice, tak vas do Vilemovic svezu. Nesezenu = nejedu. Sorry.

Monís          29.4.2008 9:42:04
No to je jasný že s tebou počítám:) Odvoz nemám asi půjdu pěsky:))).Jiříku pojede to příště:)

Jirka          29.4.2008 9:32:35
Mě se v Ratibořicích taky moc nedařilo.První hodina dobrá druhá katastrofální propad startovním polem.Nejelo to!

HANKA          28.4.2008 20:23:06
Monýsku to není odpověď((( jak s odvozem? máš nějaký? a počítáš se mnou....teda? A co naše Věruš? trénuješ? tady se 
o těch holkách z Vystrkova toho moc nedozvím tada - člověk aby to, z vás páčil:))))

kani          28.4.2008 7:42:28
Hlasim 1. propadak sezony na Ratiborickym maratonu :-( Primo na Starym Belidle sem malem vyvrhnul snidani :-(((((



Monís          27.4.2008 23:04:27
Jinak Jiříkům vše nej k svátku. At se Vám daří.

Monís          27.4.2008 23:03:34
ahoj:)Do Vilémovic chci určo vyrazit.Video z 250ky je pěkný:).Jiří jak jsi dojel v neděli na závodech?

HANKA          25.4.2008 17:17:54
Tak to nevím, jestli je to fér...ty holky kde jsou?? Oni snad vůbec nejezdí...člověk se tady snaží jezdit i přes 
mateřskou...a oni takhle:))) Monýsku ozvi se mi jak to vidíš ty? ano?? My holky z Vystrkova to přeci dáme ne?:)))

Víťa          24.4.2008 21:53:46
Tady je po dlouhé době nějak živo, že by sezóna již začala? Jirko ten článek a komunikace se Zuďákama je na dobré 
úrovni, až budeme volit tajemníka ÚV Extrem Temu, tak máš můj hlas. A to video vypadá celkem dobře co?

Jirka.Koubecek          24.4.2008 14:04:00
Video na youtube bylo supr. Vypalis, popr. pucis, mi jednu kopii toho nezkraceneho? Romanek si zaslouci pochvalu za 
toceni v narocnych podminkach, Vita za praci strihacskou a ty za umisteni videa na celosvetove siti internet.

Karlos          24.4.2008 13:09:41
No a co rikate na video z 250ky? Ja myslim, ze si kameraman (Roman Cerny) a strihac (Vita) zaslouzeji pochvalu, ne?

Karlos          24.4.2008 13:08:51
Jirko dobrej clanek!

pepa          24.4.2008 8:49:34
Chválím Jirku za článek z Lovětína a chválím i pořadatele jak se nakonec postavili k problému s čipama a přijímáme 
omluvu.

Martin          23.4.2008 21:05:45
http://www.melechov.cz/ Hani, tady jsou vysledky lonskych Vilemovic a podle nich to vypada, ze tam skutecne jely 
pouze muzsky dvojice. Tak to byste se mely s Mončou na bednu lehce dostat !!

HANKA          23.4.2008 20:53:01
Ahojky kamarádi a Monýsku! píšu raději sem do těch Vilémovic jedeme sto pro spolu, ano? Prý tam loni žádné 
společné dvojice holek nezávodily/jako na vystrkovské? SOLO?? Tak jak to vymyslíme? Dej vědět....Jinak sháním pro 
kamaráda druhého do dvojky, tak kdo je volný dejte vědět! díkys předem!! vaše bikerka!

pepa          23.4.2008 18:41:45
Ja do Vilemovic

Karlos          23.4.2008 16:10:25
Kdo se chystáte na Šelu a kdo do Vilémovic?

Monís          23.4.2008 7:51:53
Jiří tak závody ruším:( musím do školy.Hodně štěstí!

Monís          22.4.2008 23:14:18
Jiří hlásím se předběžně na závod, upřesním v pátek.

Víťa          22.4.2008 22:24:28
Jó zapomněl jsem, Víťo ty jsi se taky snažil

pepa          22.4.2008 8:00:23
Víťo,ty jsi tam snad nejel?

Víťa          21.4.2008 23:22:07
Slibovali. slibovali, ale stejně nic nevyhledaii. Aspoň Jirko Tebe zaznamenali a z toho vyplývá pěkný 15. místo ve 
štafetě ze 42 na listině, to je myslím dobrý pro začátek sezóny. Jirko, Slovane i Pepo jeli jste fakt dobře.

Martin          21.4.2008 21:42:43
Tomasi, bud v klidu, poradatele Zudova vrchu asi nemaji radi vice tymu. Loni nas jako tym taky neuvedli a v 
jednotlivcich mi pridali 5 minut!!! Letos se polepsili, a me dokonce ( podle pravdy )uvedli pred panem Bakusem. Ten se
posere, az to uvidi : ))))) Jinak mam posledni 2 mista volny do Slovinska. Tak kdybyste meli nekdo chut, ozvete se.



Jirka.Koubecek          21.4.2008 18:02:00
Uz jsem na to prisel. Muj cas je vlastne cas nasi stafety.

Jirka.Koubecek          21.4.2008 16:48:07
Tak se podivejte na muj cas. Jsem bezkonkurencne nejpomalejsi zavodnik. Vypada to, jako bych to bych to cele jel 
sam :) Ale musim rict, ze me to trochu ser... Myslim, ze vsichni jsme zajeli dobre a rad bych nas ve vysledkach nasel :(

Slovan          21.4.2008 16:08:58
Tak stejně jako loni nejsme ve výsledkách štafety okolo zudova vrchu. Poředetelé nás asi nemaj rádi.

Monís          18.4.2008 13:49:03
Zdravím Vás:) Ještě nevím zda pojedu nejsem na tom zdravotně nic moc...uvidím ráno jak mi bude.Máte někdo místo v 
autě a týmu?Haničko sms mi nedošla:(Zavoláme si:)

Jirka          18.4.2008 13:28:02
Další závod na který jedu je neděle 27. dubna 2008 Ratibořický MTB maraton 48 km kdo má zájem aťˇse ozve.

HANKA          18.4.2008 10:25:59
Halóó Monýsku na sms tě není možné dostihnout, neodpovídáš....Meriďákuuu já jsem myslela že dáš se mnou družstvo 
na Zudově Vrše??? Tak jestli o tom někdo víte jak s Monýsem tak mi dejte vědět prosím.....díkys sama za sebe ještě 
nejedu! :)))))

kani          18.4.2008 0:48:58
ja sem chtel sestavit tym mlady briste ale pro koleni nemoc m.rozkofce a zbytecnou mekost honorabilise kauzy se mi to 
rozpadlo tak sem dal prednost jiny akci co se mi s tim kreje

Jirka.Koubecek          18.4.2008 0:19:31
Kurna, ja se hlasil do stafety "C". :) Ale vazne, myslel jsem, ze aspon dve druzstva slozime.. :(

Víťa          17.4.2008 23:02:52
Koukám jako blázen, já amatér s profíkama v teamu?? Vypadá to že je nouze o lidi, tak berou každýho co má dvě nohy. 
Už se těším.

Hony          17.4.2008 20:20:31
Tak, po domluvě s Pepou info ohledně Zuďáka v pátek:-)Jezdci: Pepa, Slovan, Koubeček, Víťa, Jirka Z. stěhuje, Kani 
se neozval, a zbytek se taky neozval:-) koukejte vyhrát!!!

pepa          17.4.2008 8:27:45
podrobnosti v pátek

Víťa          16.4.2008 22:55:56
???!!!???

Jirka.Koubecek          16.4.2008 9:15:08
Víťo, podobný dotaz jako ty jsem chtěl vznést já, ale očekával jsem minimální odezvu, tak jsem se radši neptal :-))

Víťa          15.4.2008 22:05:55
A nic víc se nedozvím?

pepa          15.4.2008 18:30:30
Hlásím se na první úsek štafety

Víťa          14.4.2008 23:14:18
Lidi, co jedete 19.4. do Lovětína na závody. Už jsou nějak postavený ty teamy? Domluvíme nějakou společnou 
dopravu? Organizátoři Pepo a Hony ozvěte se.

Víťa          11.4.2008 21:51:26
18.4.2008 je v Humpolci přednáška českého polárníka Jaroslava Pavlíčka, koho by to zajímalo tak více zde 
http://www.humpolak.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=4172

Víťa          10.4.2008 22:18:20
No 20 minut?? To nelze prokázat, protože jste na mne nepočkali. Pamelo - nějakou tu minutu jsem ale vážně dostal.



pepa          9.4.2008 17:00:14
20 minut :))))

pamela          9.4.2008 14:34:49
Vito, co si od nich dostal ???

Víťa          7.4.2008 22:40:51
To můžu potvrdit, Pepa se Slovanem mají formu. Jezdí jim to, to se musí nechat.

pepa          7.4.2008 15:22:59
U nas azuro, valíme jako sviňa.

pamela          7.4.2008 9:16:03
V Táboře je sníh. Letos se nejezdí.

Jirka          3.4.2008 20:53:25
Jestli máte někdo čas a chutˇ13.4.se chystám na první testík 50 km Alpina Okolopardubic je to neděle.Kdo by chtě 
vyrazit se mnou atˇse ozve!

pamela          3.4.2008 13:17:27
Prave byl v Praze "Joskův Špión"! Uvidime, co donese veliteli...

pepa          2.4.2008 18:17:21
Dobrou chuť

pamela          2.4.2008 16:57:36
Jestli ma Pepa najeto 2000 tak ja snim duše do kola.

Monís          1.4.2008 22:31:15
já se také přidám k reprezentaci:)

Hony          1.4.2008 21:01:14
Tak v Lovětíně je prezentace 10-12.30 a start závodu ve 13.00 hodin, hlašte se Kani vyhecuj břišťáky a Václav H. taky z
Prahy přijede, ne?:-)Zatím. H.

Hony          31.3.2008 20:50:55
OK:-)V Batelově začínají všichni bláznit...,Rybajda a jeho účast zjistím, ale dle jeho výsledku na světáku nám zatím 
nestačí:-)Počítám Pepa, Slovan, Kani, Jirka Z., Jirka K., Víťa, Pamela, Karlos a další? Prosím do konce týdne se sem 
přihlašte či na moje č.724167343...díky moc

Víťa          29.3.2008 12:20:45
1.já jedu do Vilémovic. 2.jaký to je u okolo toho Zudova vrchu? Já bych jel, do tý doby snad těch 200 km najedu. 3. V 
kolik a kam jedete v neděli 30.3.?

Jirka.Koubecek          28.3.2008 12:56:43
Pridavam se ke Karlosovi, v nedeli ma byt pekne, tak by jsme mohli najet tech 2000 km, aby jsme Pepu dohnali :)

Karlos          28.3.2008 12:47:45
BTW: Nedomluvime na vikend nejakej hromadnej vyjezd? Nebo aspon prvni sraz Na elektrarne? Ze bychom spolecne 
zahajili sezonu? ;-)

Karlos          28.3.2008 12:46:28
2pepa: U me doma na stole! Resim dane, Gardu a spoustu dalsich s*acek. Kdyz uz se na to cekalo pul roku, tak to snad 
jeste chvilku vydrzime ...

Jirka          28.3.2008 11:52:49
Já jedu určitě na Helfštýn budu se přihlašovat dopředu a budu tam na chatě přes víkend.

pepa          28.3.2008 7:53:04
Karlosi, kde je klip?

pepa          28.3.2008 7:51:27



Dodávka dresů je potvrzena na 2.5.

pepa          28.3.2008 7:49:52
Já pojedu Vilémovice. 19.4 se jede štafeta kolem Zudova vrchu. Doufám že máte už najeto min 2000km jako já.

Víťa          27.3.2008 20:30:01
Tak Jirka mě předběhl, ale mám stejný dotaz. Kam kdo jedete? Vilémovice nebo Helfštýn?

Jirka.Koubecek          27.3.2008 12:32:26
Ahoj vsem, v sobotu 3.5. se jedou soucasne dva MTB zavody, ktere jste loni navstivili, Sela a Vilemovicka 120. Na 
ktery planujete vyrazit? Ja jsem si doted myslel, ze vyrazim na Selu. Budu nejspis kousek odtad na chate, tak jsem to 
chtel spojit. Ale nerad bych ten zavod jel z Extremaku sam.

pepa          27.3.2008 8:48:15
Já o tom nic nevím, možná Tomas nebo Slovan.

Michal          26.3.2008 18:35:10
Ahoj, jsem z Chýnova, z táborského horooddílu, a sháním průvodce na skálu u malé přehrady na Želivce a na Valchu. 
Dostal jsem tip (od Jirky Koudely), že možná někdo z Vás bude něco vědět. Dík.

pepa          19.3.2008 17:44:52
dík

Karlos          19.3.2008 10:00:48
Prani patri i Diamondovi, ale ten se opit muze ;-)

Karlos          19.3.2008 9:59:43
Pepo vsechno nejlepsi k svatku!
Ale moc se neopij ... jsi v treningu! ;-)

Jirka.Koubecek          18.3.2008 13:05:21
Letosni Sela se pojede i jako Mistrovstvi CR MTB podlaharu a obkladacu. Neprihlasime i Romana? :)

pepa          10.3.2008 17:58:37
S INTROVERTEM mám.

pamela          10.3.2008 16:43:30
Pepo: Uz si prihlasenej na Krale??? Nezapomen, ze letos nemas rošt

Slovan          8.3.2008 12:13:11
Tak kdy se předvedeš Šamane

Víťa          7.3.2008 21:40:55
Tak honem honem, všichni k Pepovi do salónu zkoušet nový dresy, ať máte v čem jezdit.

pepa          7.3.2008 17:00:10
ua,ua,ua,ua,uáááá.

Hony          7.3.2008 15:36:56
Už je TU! Velký Náčelník!

pamela          6.3.2008 10:40:33
ja a Scott a kamenná tvář

pepa          6.3.2008 10:35:34
pamela: nemáš vo čem psát , co? :)))

pamela          5.3.2008 10:31:58
Anketa: TOP SECRET

Jirka.Koubecek          4.3.2008 23:39:13
Je to sice starší zpráva, ale myslím, že si můžeme vážit cest a stezek, které u nás máme (Křemešník, Melechov, Malá 
přehrada, Čeřínek,atd.).



Víťa          26.2.2008 23:10:07
Vilémovická 120? nebo víc? bude 3.5.2008

Víťa          26.2.2008 23:00:42
No já v neděli samozřejmě vyjel také, nebylo to letos poprvé, doufám že ani naposled. Pepo kde se tady dá ujet 50 km 
po rovině? To jsi jezdil okruh po parkovišti u benziny na Vystrkově?

kani          26.2.2008 20:53:27
Jirka:to tvoje kolo taky vypada pekne jen ty rohy na riditkach sou naky divny )))))jinak ja uz sem neska na tom svym 
jezdil,bude to stihacka

kani          26.2.2008 20:44:48
no ja sem se v sobotu zhejkal jak cune tak sem v nedeli dojel s bidou do dudina a zpet a malem me to stalo zivot :-((((

pepa          26.2.2008 16:45:13
Anketa: provedl jsem kontrolní výjezd v neděli, dal jsem pade po silnici, po rovině, pánč mám naštípnutý zápěstí (letos 
se mi nějak nedaří). nikdo mě nepředjel, malou placku jsem taky dávat nemusel- tak mám asi formu, kolo uklízím a 
vyčkávám opatrně do května- těšte se !!!! :)

pepa          26.2.2008 16:19:25
To se právě týká, protože to letadlo kopíruje některé moje skialpové trasy.Např Glacier du Trient.viz pozor na hlavu!

Jirka.Koubecek          25.2.2008 23:51:58
Sorry ze se to netyka kol ani jineho sportu, ktery budeme kdy delat, ale proste me zaujalo, jak se leze na MontBlanc 
nebo Matterhorn http://www.dailymotion.com/related/2423120/video/x1ije8_hunter-over-alpes/1

Jirka.Koubecek          25.2.2008 21:34:01
Mala anketa: kdo jste o vikendu vyrazil na kolo? My jsme s Vojtou a Vaskem dali Cerinek a byla to uplna nadhera.

Jirka.Koubecek          25.2.2008 21:30:56
Jirka: No vsak si Hony na hokeji pobrecel, ze ty i Kani uz mate kola u Bakuse a on ze jeste ne :)

Jirka          25.2.2008 20:31:00
Mirku,dneska jsem u Bakuse viděl to tvoje nový kolo a vypadá to dobře!!!!!

Víťa          24.2.2008 10:06:40
Veřejné oznámení: Hele všichni, včera jsme s Pepou domluvili, že nastávající sezonu, je již nutné zahájit v nových 
dresech. Všichni, kteří mají zájem ať nejpozději příští sobotu 1.3. na sprotovním plese oznámí Pepovi svoji velikost atd.
Po dohodě s Pepou platí poslední verze provedení dresů.

Víťa          22.2.2008 23:38:28
Karlos, makám na tom videu, v čem to chceš uložit? V plný qalitě a ty si s tím něco uděláš? ( myslím DVD q.)

Hony          14.2.2008 20:48:13
V pondělí bude zemětřesení:-)

pepa          12.2.2008 18:48:44
Doufám že ho vyhraju.

vera          12.2.2008 10:33:36
Počítejte s dortem do tomboly na sportovní ples.

Jirka.Koubecek          4.2.2008 23:35:44
Povedlo se vam tohle nekdy na spinningu? :)

Jirka.Koubecek          4.2.2008 21:02:20
Trochu lituju, ze jsem tam nebyl. Jak tak slysim, tak byl kazdy jen ozralej :))

vasek honzl          4.2.2008 16:49:28



Carlosi nebo Slovane, mate nekde muj lupen z vikendove zabijacky?? Super akce, ale ozral jsem se natolik, ze jsem nic 
neplatil. Mate nekde lupen, na ktery se mi psala utrata, ze bych vam treba poslal prachy?:-)

pamela          1.2.2008 11:36:11
Jeden cervenej drat uz neni v mode. Letos je moda mit na kazdym kole 2 bílý

pamela          30.1.2008 16:22:41
Treba by si tam mohl vytahnout me a Slovanovi basu piv, to by byl zasluznej cin... Zapatrej v rodokmenu, jestli nemas 
šerpovsky kořeny

pepa          29.1.2008 16:19:26
pamela: jako šerpa? ta ses zbláznil, abych tahal někomu krámy na everest? a v sandálech?

Slovan          28.1.2008 17:23:49
Já to vim od Honyho, Ryba a já na pořádných strojích.

pamela          28.1.2008 10:47:29
Pepo, ty ses mel narodit v Tibetu jako šerpa!

pamela          28.1.2008 10:46:27
Zprava pro Slovana. Rybarik letos jezdi na Prodoli.

pepa          25.1.2008 14:55:16
Několik málo závodů kde nám nevyhovuje profil tratě, tzn.,že je tam víc kopců z kopce než do kopce bereme jako 
spestření přípravy a tím pádem nás tam může předjet kdo chce (třeba Rybařík)a tím pádem to na nás nemůže zanechat 
psychické následky do dalších elitních závodů Grandslamu.

pamela          25.1.2008 14:10:01
Slovane+Pepo, letos se zase nechate porazit na Vilemovicke120?

Karlos          25.1.2008 12:47:27
no paráda, tak jupí na kolo ;-)

Slovan          21.1.2008 18:46:32
Taky gratuluju Monís.

pepa          21.1.2008 16:52:15
Jupí, jupí gratuluju.

Monís          21.1.2008 12:17:43
Hlásím úspěšné ukončení zimního semestru, jupí jupí:)

pepa          17.1.2008 18:09:32
Něco vám připravím :).

pamela          16.1.2008 14:30:02
Pazourek letos nevypsal Alpentour:(

pamela          16.1.2008 14:29:28
Pepo 0. Letos nejezdim.

pepa          15.1.2008 7:42:29
Adame napiš co máš natrénováno, ať se můžu podle toho zařídit.

kani          12.1.2008 22:29:47
http://www.mtbs.cz/kalendar/kalendarMT

jirka.koubecek          10.1.2008 14:08:10
V galerii je nekolik malo fotek z Vanocniho spinningu. Je to foceny mizernym mobilem, tak omluvte snizenou kvalitu.

pepa          9.1.2008 18:55:10
Koukám, že tam bylo vcelku veselo.



Karlos          9.1.2008 11:39:33
Do fotogalerie jsem konecne pridal fotky od Very z valny hromady na elektrarne. Ty kolace od Monci jsou naprosto 
luxusni!

HANKA          4.1.2008 20:58:28
Co se týká štědrovečerního výjezdu na horu Křeměšník, tak to mne vzkutku mrzí, jelikož obléknout zimní doplňky, není
snadné, tak to asi tím mým pozdním příjezdem mi místní hoteliér k mé smůle, oznamoval odjezd vás kamarádů kamsi 
směrem na neurčito..tak že jsem to oplakala dala si vánoční jízdu soukromě při čemž jsem na své cestě potkala pár na 
čelo si klepajících turistů z batohy:)))))

pepa          3.1.2008 16:47:14
Skialp bez Alp nejde :), nám to snad ještě vydrží.

Karlos          3.1.2008 16:28:50
Fotky super, jen je skoda, ze za par let asi bude skialp bez Alp (bez ledovcu)... :-(

jirka.koubecek          3.1.2008 14:40:30
ToPepa: kuwa, kdyz clovek vidi ty fotecky, tak ma vzdycky hroznou chut tam byt taky. Nadhera!

pepa          3.1.2008 9:55:37
Ahoj, včera jsem se vrátil z vysokohorského soustředění, všem přeju, ať vám to v novém roce jezdí a zkusím sem dát 
nějaké fotky.

karlos          2.1.2008 21:14:35
2Koubecek: Diky za report z vyjezdu na Kremesnik. Jen mam pocit, ze nekdo z Pelhrimaku rikal, ze tam byl, ale 
bohuzel jsme se minuli. Hanka?

karlos          2.1.2008 21:12:49
2Vita: Video mam doma na kazete. Pri nejblizsi prilezitosti ti ji poslu po Pepovi.

pamela          31.12.2007 13:16:15
Vsem preju at me v roce 2008 nepredjedou.
V sobotu jsem zlomil sedlovku => karbonovy sedlovky nebrat. A prorazil dusi, ale to uz je standart. ZDAR

HANKA          30.12.2007 21:41:29
Hodně dalších vysekaných kilometrů na vašich krásných strojích, co možná nejméně defektů na cestách necestách naší 
překrásné vlasti, a hlavně dost sil a zdraví dojet až do cíle dalšího roku přeje ze srdíčka do nového roku vaše bikerka 
Hanka

Víťa          26.12.2007 18:18:44
Karlos, omlouvám se na Křemešník jsem nemohl jet, ale máš pro mě to video? Zkusil bych to sestříhat.

píví          23.12.2007 10:02:12
ahojky, též se připojim na Vystrkově:-)

Jirka.Koubecek          21.12.2007 9:23:35
Navleknu se do vseho obleceni co mam a pripojim se u supermarketu na Vystrkove. Snad neumrznu :))

Hony          20.12.2007 18:16:48
Nemám kolo,asi poběžím, z Hojkov:-)

Víťa          20.12.2007 13:05:47
Karlos, připrav mi to video z 250. Pokud budu živej a zdravej vezmu si to od Tebe 24.12.2007 až pojedeme na 
Křemešník.

Monís          20.12.2007 11:49:11
Přátelé, přeji Vám krásné prožijí Vánoc a do nového roku hlavně ZDRAVÍ.Užíte si to:)

Monís          20.12.2007 8:48:05
ahoj,možná z toho Pejru pojedu:).

Karlos          19.12.2007 11:40:40
Pojede na Kremesnik nekdo z Pejru?



Jirka          19.12.2007 11:08:29
Cus já se přidám po cestě budu čekat v Komorovicích na křižovatce.

vera          17.12.2007 14:48:39
Pokud někdo máte v plánu vyrazit se mnou na víkendové lyžování do Rakouska(1.-3.unora), neváhejte a dejte vědět, 
mám volných už jen pár míst.

Beny          14.12.2007 10:36:59
Cau, tak ja bych chtel 2 mista.. takze Hony ma taky jen dve a ne tri.. Diky

Hony          13.12.2007 17:04:26
Karlos Ty jsi tvrdej:-) Místa 3! Díky

Jirka.Koubecek          12.12.2007 17:23:02
Ja pujdu...

Víťa          11.12.2007 22:13:29
Karlos rozumím, teď tady mám ještě něco rozdělaný, ale jak to udělám tak se ozvu. Myslím, že o vánočních 
prázdninách bych to měl snad zvládnout.

Karlos          11.12.2007 10:42:38
Co se tyka spinningu, tak nevim presne kolik je tam mist. Slovan nam to snad zjisti! Kazdopadne sem piste, kdo pujde. 
Budu to brat jako rezervaci, ale musite se vyjadrit jasne. Takze Hony napis jestli budete 2 nebo 3 (nebo 4)? Jestli nekdo 
napise, ze pujde a pak nepujde (nebo nesezene nahradu), tak po nem budu chtit penize, jako kdyby tam byl (jinak by si 
to rezervoval kazdej a pak by neprisel) !!!

Karlos          11.12.2007 10:24:53
Video z V250ky je natoceny, ale neni sestrihany a nikdo se k tomu moc nema. Jestli se k tomu dobrovolne hlasis, tak ti 
dodam zdrojovy video a muzes to zkusit ;-) Roman sliboval, ze to s nekym domluvi, ale asi se to zatim nepodarilo. 
Kazdopadne je to skoda, protoze hrubej material myslim natocil dobrej.

Víťa          10.12.2007 22:33:07
26.12.2007 je pro mě již tradičně dnem návštěvním, tedy spiningu se nezúčastním, ale jak to vypadá letos 24.12. s 
tradičním výjezdem na Křemešník? Karlos otázka na Tebe. Někdo sliboval ( je to už dávno ), že na nettu bude letos i 
video z Vystrkovský 250. Jak to tedy je?

Hony          10.12.2007 20:09:14
Taky se hlásím, jen upozorňuji, že pojedu na pohodu a pro radost, jo Karlos:-) Díky (Ještě vemu Klárku a ptal se Beny)

pepa          10.12.2007 18:54:30
Můžu se taky přihlásit na spining(abych nekazil tempo runingu), nebo je to až od určité výkonosti?

pepa          10.12.2007 18:44:46
Kdybych si měl vybrat, tak se budu těžko rozhodovat, protože jsem spokojen s oběma. Na páčkách mi trochu vadí 
dlouhej krok na smyku (palec), když se řadí nahoru, ale zase mají tu výhodu, že se dá podřazovat a zároveň brzdit, což 
u gripů nešlo a taky si asi neprodřu rukavice :). Mám pocit, že na páčky není potřeba tolik síly. Tak že si musíš hodit 
EUREm.

pamela          10.12.2007 9:54:14
Pepo, kdyby sis mohl vybrat. Gripy nebo to co mas ted ?

pepa          30.11.2007 15:42:32
na některý fotky se vůbec netěším

vera          27.11.2007 17:22:48
Lidičky, všem se omlouvám, uplně jsem zapomněla na ty krásné fotečky z elektrarny. Chybu se pokusím co nejdříve 
napravit a fotky dodám......už se všichni těšíte :)))

chvalík          20.11.2007 12:49:23
Ahoj všichni, dík za hezkej večer na elektrárně, škoda ale museli jsme brzo odjet ale i tak Píťa+Jíťa s Ládíkem zdraví! 
ps: včera jsem zajel brzdy a zdaj se bejt v pohodě - takže BIKU ZDAR!



Karlos          19.11.2007 15:47:20
Protože mi večer nebylo úplně dobře, tak jsem si spíš užil pochoďák. Ale rád jsem Vás viděl a těšim se, až Vás na jaře 
všechny předjedu!!! ;-)

Monís          18.11.2007 21:03:59
Byl to fajn večer:).Jsem rada, že jsem se zúčastnila.Díky všem

pepa          16.11.2007 16:51:25
Se Slovanem jsme se rozhodli, že na letošní tradiční sousředění uspořádáme pochoďák.Trasa povede přes Libice, pole, 
řeky a přes závěje na Elektrárnu cca 1,5hod. Start z Vystrkova ve 12.00, poté konzumace a ráno stejnou cestou zpět. 
Doufáme, že se přidáte. Je třeba odpovídajicí obuv a oblečení pánč tu panuje zima.

Víťa          14.11.2007 22:38:00
Hooger booger: No jestli tam bude krocan i pro mě, tak je volnej, tedy Tvůj. No a jestli už nebudeš moct ( protože 
budeš plnej či něco jiného ) tak si ho vem domů dětem třeba na hraní.

pamela          13.11.2007 18:57:29
v kolik vyrazite z Vystrkova, abych mohl jit s vama?

Karlos          13.11.2007 15:24:04
Pepa v sobotu rikal, ze se pujde pesky. Tak doufam, ze to klapne. Ale asi bych to neabsolvoval za kazdou cenu a za 
kazdyho pocasi. Taky by se pak mohlo stat, ze bychom tam dorazili a byli zrali do postele ;-)

hooger booger          12.11.2007 20:07:34
jedete na schůzi na bajku,nebo na běžkách?Nebo na vozejku?Těch zranění nebylo málo,že? Víťo škoda,škoda...mám to 
snad pochopit tak,že Tvá porce krocana je volná?

Jirka.Koubecek          10.11.2007 2:34:34
Víťa: skoda.. :(

Víťa          9.11.2007 21:15:57
Pro všechny členy realizačního týmu výroční schůze konané 17.11.07. Z vážných a neodkladných důvodů se musím 
bohužel omluvit. Je mi to líto, ale nemohu se zúčastnit. Nicméně přeji všem skvělou zábavu a nešetřete s vysokými cíli 
na příští sezónu.

pepa          8.11.2007 16:38:14
Díky, snad to do Krále stihnu :)

Monís          7.11.2007 18:39:04
tak přeji rychlé uzdravení:)

pepa          7.11.2007 8:25:37
Při běhu jsem si podvrk kotník,tak mám teď nohu jak bakuli a celou modrou, ale chodím.

Jirka.Koubecek          7.11.2007 0:09:28
Co vim, tak neco s kotnikem. Ale mam to jen z druhe ruky..

Monís          6.11.2007 16:03:17
Co se stalo Pepovi za zranění?Doufám, že nic vážného:-(

HANKA          31.10.2007 19:48:58
Ahojky kamarádi!!! Já účast asi jen těžko potvrdím, leda že bych sehnala nějakou náhradní kojnou:))) Tak vám to aspoň
zdělím tím to způsobem, začala jsem přípravami na nadcházející sezonu 2008 jelikož má absence byla velká a zíkání 
spětné fyzičky bude náročné!! Tak mezi kojením běhám v lesích naší krásné Vysočiny, a sem tam pozvolna dám baika! 
Ta závislost u mé osoby, je zkrátka velká!! pacek!!! A dejte si za mě!

Jirka          30.10.2007 16:55:02
Já hlásim 2 osoby a 2x ubytování.V kolik to vypukne ?????

Jirka.Koubecek          29.10.2007 12:45:32
Ahoj vsem, narazil jsem na dobrocinnou sbirku pro Tomase Pustinu z Rozkose. Vim, ze nekteri ho znate, tak kdyby jste 
se treba chteli pridat, tak tady jsou informace jak to udelat..



píví          28.10.2007 14:16:55
počítejte se mnou, ubytování nemusí být :-)

pepa          28.10.2007 7:32:52
Proč čekat na sníh?

Víťa          26.10.2007 21:54:12
Potvrzuji svoji účast v celkovém počtu 2 osoby - bez ubytování. Doufám, že jsem to napsal jasně.

Monís          26.10.2007 9:08:38
Potvrzuji také svojí účast:)...bez ubytování.Přivezu koláče:).pa

Hooger Booger          25.10.2007 22:01:36
Šileráci potvrzují účast na výroční členské schůzi,včetně degustace ryb a jinejch opeřenejch potvor.Bez ubytování-
potáhnem to až do rána/pokud mi Věra zas v deset neusne.../.Dík

Hooger Booger          25.10.2007 21:40:21
Neni ryba jako ryba...některá je zubatááá...

kani          24.10.2007 18:45:59
ryby nebudou potvrzuju obcerstveni bez ubytovani

pepa          24.10.2007 17:08:09
Zeptej se Kaniho, to je rybář.

Slovan          24.10.2007 17:05:19
Můžeš ňáké přivézt

Karlos          24.10.2007 16:23:38
Nejaka pipka tam urcite bude ;-)

pamela          24.10.2007 15:25:06
Bejvej na elektrarne naky ryby?

Slovan          23.10.2007 21:44:57
Na foru potvrzení beru taky.

Jirka.Koubecek          23.10.2007 18:43:06
vojta: jo, asi mas pravdu :)

vojta          23.10.2007 18:01:36
jdu taky ale jetli ti dobře chápu tak to chtěl potvrdit na telefon a ne tady co???????

Jirka.Koubecek          22.10.2007 23:36:29
Pokud muzu, tak obcerstveni a hlavne piti.

pepa          22.10.2007 18:59:02
Já potvrzuju občerstvení i ubytování.

Slovan          22.10.2007 17:20:01
Čauky všem, kdo chce 17.11. na elektrárně zhodnotit sezonu 2007. potřebuju potvrdit účast ohledně občerstvení a 
ubytování nejpozději do 10.11. Tel. 776 09 80 63

karlos          22.10.2007 12:00:39
Tak letosni vyrocni schuze bude 17.11. Pepa nebo Slovan snad napisou nejaky detaily, ale termin si uz muzete 
rezervovat.

Hooger Booger          18.10.2007 20:55:39
Termínů už moc nezbejvá...na trening je času dost...

pepa          16.10.2007 18:26:49
Určitě bude,ale ještě není termín.



pamela          16.10.2007 17:19:33
Co vyrocni hodnotici schuze ????

pepa          16.10.2007 16:25:12
Fuj, nestraš. Já začínám až začátkem května.

pamela          16.10.2007 14:07:13
Uz trenuju na Krale 2008

Jirka.Koubecek          15.10.2007 18:57:54
Ne, vsichni uz jsou v Mexiku.

pepa          15.10.2007 17:14:52
halo, halo, je tam někdo?

Hooger Booger          11.10.2007 21:16:02
Když ubrus,tak jedině značkovej...doporučuju lidové družstvo Krajka a.s.-Příbram...

Hooger Booger          11.10.2007 21:11:59
Dotaz na předsedu svazu našeho teamu a jeho náměstka: Bude letos nějaká "dokolná"? Ví se nějaké datum-místo 
obvyklé...?Je třeba s něčím pomoct?

Hooger Booger          11.10.2007 21:02:24
to Jirka.Koubecek: Aha KOTNÍK....Vzpomínám si že si Karlos na zábavce stěžoval na nějakej úd a mluvil o amputaci-
kdoví jak to myslel...?!

kani          11.10.2007 20:47:30
kurva mel bych asi zacit neco jist )))))

pepa          11.10.2007 20:25:14
Je to Kani nebo Rasmusen?

Jirka.Koubecek          11.10.2007 19:17:47
Takhle to dopada, kdyz se moc jezdi na kole :)

HANKA          11.10.2007 10:42:57
Pro JOSKU: příběh s ubrusem, vážně poutavý! Dost mě pobavil:)))))Budu to zvažovat, co nevidět začne počasí jako v 
Londýně...tak se to bude hodit, a přípravy na nadcházející sezonu samosebou:))))

Víťa          10.10.2007 22:05:09
Kdyby měl někdo ještě chuť, tak 27.10.07 se konají v Pelestrově u Havlíčkova brodu asi poslední závody MTB. Více 
info tady http://www.veloservis.com/index.php?pID=1&clanekID=136

pamela          5.10.2007 12:03:35
Soběslav foto: tadýýý
Pepa má číslo 479 já 164

pamela          4.10.2007 10:43:06
Hooger: Blatniky Pepovi nepucuj, on je láme!! :)

Jirka.Koubecek          4.10.2007 8:40:59
Hooger: koleno asi dobre, ale kotnik na tom bude hur :)

Hooger Booger          3.10.2007 19:37:44
Karlos: Jak se zotavuje Tvé koleno ? Odborníci a kapacity doporučují jíst hodně ovaru-vepřová kolínka a hlavně 
čpárky/kopýtka/,pak Tě nemůže nic ohrozit!

Hooger Booger          3.10.2007 19:32:38
Pepo: Kdy konečně namontuješ ty BLATNÍKY ?!!Sou důležitý ty dekagramy,když se kupuje kolo?To i můj Hooger s 
blatníkama by byl o polovinu lehčí než Tvůj superultralightbike...když budeš příště chtít, rád Ti HO zapůjčím!/i Ing. 
K.T. si HO chválil-nic jiného mu nezbývalo/.

pamela          3.10.2007 17:12:58



Ne, obecné poučení, ze není nutné se za každou cenu ( např. cenu přehazky ) hnát dopředu.

pepa          2.10.2007 16:54:48
jaký poučení?! ja tam seděl taky hodku a nemám skoro nic. to znamená, že já musím makat a ty ne?

pamela          2.10.2007 14:11:41
Celkove v Galaxy sem bezkonkurenčně před Pepou!:) vysledky
a nejvetsi paradox je, ze za ten zavod mam nejvic bodu, ikdyz sem sedel s Pepou skoro hodku na obcersvovacce! Navod
a pouceni do pristi sezony:)

karlos          2.10.2007 11:50:19
Hehe to kolo po Sobeslavi je mazec. A to furt Pepa machruje jak ma lehky kolo! ;-)

Víťa          1.10.2007 21:38:25
Pepo, takhle vypadalo kolo po Soběslavi? Tak to potom Studénka byla v pohodě co? Průměrná rychlost necelých 10 
km/hod. je ještě překvapivě vysoká.

Jirka.Koubecek          1.10.2007 20:33:16
Pepo,Adame, napiste o vasem zavode nejaky reportik. Zpravy o tom, jak jste naplno vyuzivali moznosti 
obcerstvovacek, by mohly byt vzpruhou pro dalsi bajkery, kteri se boji moc velkeho smelcu :)

pepa          1.10.2007 17:15:31
kdyby jsi mi nepadal pod kolo, tak jsem moh bejt rychlejší

pamela          1.10.2007 15:23:35
Najdete si Pepu ve vysledkach na trati 40km a vypocitejte si jeho prumernou rychlost! :)
vysledky

Monís          27.9.2007 11:15:03
Podívejte se na odkaz :)http://www.bvv.cz/sport-life

pamela          27.9.2007 10:40:21
Nechce nekdo vidlici Rock Shox Pilot XC?

karlos          27.9.2007 8:50:38
Kola pekny, ale ta gamesa porad vede. Asi uz vim, co budu delat o vikendu ;-)

pepa          26.9.2007 20:29:37
u některejch nevím, kde je předek a kde zadek

Jirka.Koubecek          26.9.2007 18:30:53
A tady je nova kolekce kol mimojine od Specialized. Tak by me zajimalo, kdo ho bude pristi rok mit :)

pepa          26.9.2007 17:56:51
u nás hnus, trénovat se nedá

pamela          26.9.2007 17:38:12
zacla mi blikat kontrolka!!!

pepa          26.9.2007 16:43:22
Kdyby jste radši trénovali.

karlos          26.9.2007 9:48:24
Good gameska :-))

Jirka.Koubecek          25.9.2007 22:59:03
Tak bikeri, ukazte se :) Zajimava_gameska

pepa          25.9.2007 22:20:49
Já držím průměr jen 28 :(, po dobu 2 hod na horáku v kopcích na Vysočině

pamela          25.9.2007 18:42:12
Ja furt cekam, kdy zacne Karlos zavodit:)



pamela          25.9.2007 18:35:02
Pepa: moc ne, vcera sem si byl cvicne zasmelcovat = drzet prumer 30km/hod po dobu 40km. Dnes prsi tak relax, 
uvidime zitra. Jen co mi zacne blikat kontrolka s napisem "Pozor na Pepu" tak na to sednu a radši se hned rozmelcuju :)

HANKA          25.9.2007 17:37:07
Karlosi, nevím jestli se mi to nezdá...ale neobul jsi se letos do té bikeřiny nějak víc?? Už ti došly témata viď? Přece jen 
jak jsi ten kronikář...našeho kultovního TEAMU!!

Hony          25.9.2007 17:27:20
Jirko, ať vše dopadne dobře!!!

pepa          25.9.2007 16:41:45
Není to moc dlouhý? Nejseš z toho unavenej? :))

pamela          25.9.2007 16:09:16
Pepa: Nejeli, jeli jsme na "vyjizdku"
z Prahy na Říp a zpět. 136km. Jeste ted me boli zadek!

pepa          25.9.2007 15:52:48
pamela: jeli jste ty brdy?

pamela          25.9.2007 10:49:21
Ja trenuju

Jirka.Koubecek          25.9.2007 10:47:59
Nejen FC Komorovice, ale i Jawa Team :), Jirka je jeden z klicovych hracu a jeho nasazeni a zapal do hry nam bude 
moc chybet. Tak ti preju at ta "oprava" pomuze..

karlos          25.9.2007 9:34:03
To Jirko: Drzim palec, at ti pomuzou a pak se koukej rychle zotavit. FC Komorovice te potrebuje! ;-)

Jirka          25.9.2007 7:32:53
Já už nikam nejedu pro mě už to letos zkončilo.Ve středu jedu do Brna a pak mě už konečně opraví tak zdar!!!

Jirka.Koubecek          24.9.2007 23:11:25
Ho ho, jak se tak divam na ten sobotni zavod v Sobeslavi, je to vypsane i jako Mistrovstvi CR MTB IT, tj. lidi co se v 
praci motaji kolem pocitacu budou mit dvojnasobnou sanci neco vyhrat a pro kazdeho ucastnika tam jsou i darky. Tak 
ze bych to zkusil? Ale ne na bednu, jel bych kvuli tem darkum :))

Jirka.Koubecek          24.9.2007 18:52:58
Rad bych v patek vyrazil. V sobotu jeste nevim, za barakem je jeste hromada dreva, ktera je treba rozstipat a na poli 
nekolik tun brambor.. :)

Víťa          24.9.2007 18:50:23
Já ještě nevím tutově, ale protože jsem včera na Křemešník a zpět ( asi 41 km ) stačil dětem i manželce, rád bych si v 
pátek změřil síly s kapacitami ze Štoků a okolí.

pepa          24.9.2007 17:59:03
Včera jsem zjistil, že na kole ještě umím (ujel jsem celých 22km) a tak určitě jedu v pátek a pokud budu alespoň trochu 
v poho rád bych jel i v sobotu. Kdo do toho ještě jde?

Víťa          24.9.2007 13:00:33
Karlos, ale včera bylo počasíčko co? To prostě nešlo nevyrazit.

karlos          24.9.2007 12:43:40
Kdo trenuje na sklenenou vazu? priznejte se! Vcera jsem potkal Jirku K, Pepu a Vitu. A to jsem vyjel jen za humna! Tak
kdo dalsi si jeste nedal na konci sezony pokoj? ;-)

kani          17.9.2007 21:16:07
jasny Hanko Drasala pojedu pristi rok tak te vemu sebou :-) to zvladnem

pamela          17.9.2007 16:59:17



HANKA          17.9.2007 16:26:55
Zdravím Kani!! Článek bezva, moc se ti povedl, jsi šikulka BIKER, to že bys to kolo v některých pasážích prodal to ti 
vážně věřím..já zatím můžu srovnávat asi nejvíc náročný maraton a tos jel i ty, PODKRKONOŠÍM od RAVA! Ale ten 
byl asi ještě zlatej o proti SUDETÁM! No já mám zálusk na DRÁSALA, ale vzhledem k mé skoro roční absenci, bude 
fyzička, značně pokleslá!!! Ale co- holky z Vystrkova to zvládnou ne?? Necháme se překvapit...hodně zdaru pacek H.

pamela          17.9.2007 15:37:42
Papouch:
Svarili me, letel jsem 500m abych tvrde pristal a vohnul si riditka a zedrel ram. Zase me zpravili. Zitra mam novy 
zkusebni let.

pepa          14.9.2007 17:27:16
Nikde v odborných časopisech jsem se nikdy nedočet o tom, že vedlejším účinkem bikeřiny je to, že se člověk stane 
spisovatelem.

HANKA          14.9.2007 16:04:12
Zdravím bikeřiii!!! Gratuluji ke kultovnímu závodu který se i přes nepřízeň počasí vydařil!! Vystrkov!!! Jinak nevím 
jestli to neprofláknu, ale prý se slaví kulatiny Honýska,Slovana,Karlose!!!v sobotu??? Tak to kluci pěkně nakopněte do 
dalších výjezdů a sjezdů životních cest a cestiček!!!!A KANIMU za odvahu velká poklona a čest, že hájil čestné barvy 
Vystrkovské na prestižním závodě, který jen tak nikdo z nás nepokořil!!! Byly to Sudety na KREV??? Jako psal kdysi 
jeden biker do VELA?? Ale Kani to dojel!! Pamele samozřejmě taky poklona, co stroj už jezdí?? vaše HANKA!

Jirka.Koubecek          14.9.2007 14:05:58
Kani: pridavam se k pochvalnemu hodnoceni. Pripadal jsem si jak na trati a dostal chut si to nekdy vyzkouset 
(rekreacne mimo zavod :)) Byl to asi fakt poradnej masakr.

karlos          14.9.2007 13:48:58
Kani: Super článek! Sice jsem ti tam musel doplnit spoustu čárek, ale ty emoce jsou tam naprosto úžasný :-)

karlos          14.9.2007 10:22:56
Týjo, nechci bonzovat, ale Pamela měl 7.9. narozeniny. A dokonce kulatý!!! Takze proto nechtěl přijet na Vystrkov!!! 
No tak všechno nejlepší do dalších 2/3 života!!! A panáka si připomenu někdy jindy!!! ;-)

vera          14.9.2007 7:49:22
Jirko článek super! Závod super, zábavka taky super.Už teď se těším na příští ročník. Jen doufám, že nám nebude 
chumelit.

Víťa          13.9.2007 21:22:55
Jirko K. co pěknej, skvělej článek ( asi to bude tím, že jsem tam tolikrát zmiňovanej a jen v dobrém světle. ) Prostě 
zatím nejlepší článek který jsem tu kdy četl a je bez pravopisných chyb ( já jsem tedy žádnou neviděl ). Jirko myslím si,
že nejen vystrkovské spiso i cyklo kapacity cítí, že jim v Tobě roste velká konkurence.

pepa          13.9.2007 15:11:49
Jirka: pěknej článek, největší hláška-vypadají jak profíci a tak se jich bojím:)))

pepa          13.9.2007 15:01:20
hořet koudel u ...

pamela          13.9.2007 13:55:09
Takze pena u huby...

pepa          12.9.2007 20:05:45
průměr asi tak 30

pamela          12.9.2007 8:39:25
Jak velkej smelc?

karlos          11.9.2007 23:29:27
Na stránkách Prodoli se objevil design Slovanova rámu. Mě se ty stránky nějak špatně zobrazují, ale třeba vám to 
pojede líp. Mrkněte se zde.



pepa          11.9.2007 16:16:03
Rozmlať to všechno a dej se na běhání. Skleněná bude pěknej šmelc, aby to zavařenej papouch vydržel.

pamela          11.9.2007 11:22:28
Pepa: Papouch dolital:(
A navic jsem pri zoufale oprave vidlice na Apachovi rozbil pak ladivem i tu vidlici.
Takze sem momentalne bez kola:) Krasnej uvolnující pocit.
V sobotu necham Papouch zavarit a zacinam trenovat Na sklenenou vazu.

karlos          11.9.2007 9:52:30
28.9.2007 (státní svátek) - O skleněnou vázu.

Pojeďte si ještě prodloužit sezónu.

pepa          10.9.2007 18:14:46
Pamela: Papouchovi se polámalo křídlo? Asi jsi ho strhal při těch letošních honičkách:))

pepa          10.9.2007 18:10:09
V sobotu se jel taky Dolomitenmann a ty tam nemají výsledky do dneška. Co to je za úroveň?:))

vasek honzl          10.9.2007 11:41:32
No me se to moc libilo a super jsem se projel. Jen skoda, ze muj puvodni partak to vzhledem k pocasi vzdal, ale nastesti
se nasel dalsi zoufalec, ktery se mnou byl ochotny jet...nastesti jsem si dal jen 2kola (ale bylo to tesne), tak jsem prezil i 
odpoledni hokej:)

karlos          10.9.2007 11:04:21
Víťo, díky za fotky. Pokud jste někdo fotil, pošlete mi prosím fotky na kerles@adslink.cz (můžete je zmenšit na 
rozlišení 640x480). Dík K.

Jirka K.          9.9.2007 23:00:14
Vito, tak znovu :). Rad jsem s tebou jel a rad s tebou pojedu i priste. Je to o lidech, se kteryma jezdis, umisteni je 
tresnicka na dortu. A bez tve bundy bych skoncil v prvnim kole na Vyhlidce na totalni prochladnuti a nasli by jste me az
pristi rok pri dalsi 250tce. No a k zavodu - byla to supr primovka, jelo se dobre, dest ani moc nevadil, kameraman 
Roman predvadel neuveritelne kousky, chvilkama to vypadalo, jak kdyz se teleportoval ze stanoviste na stanoviste. 
Casomericum Karlosovi a samozrejme Lucce, Klare, Alce, Petre a buhvi na koho jsem nerad zapomel, patri dik za 
perfektni zpracovani vysledku. Hlavnim organizatorum dekuju za usporadani toho zavodu a vyhercum za motivovani 
do dalsi sezony (musim trenovat :)). Zbehlikum Kanimu s Adamem, kteri si jeli uzit Sudety, preju co nejmene oprav na 
jejich bikach.

karlos          9.9.2007 21:14:44
Ahoj, pokud najdete ve vysledcích nějaký nesrovnalosti, tak mi prosím dejte vědět na kerles@adslink.cz. Dík K.

Víťa          9.9.2007 20:46:22
Nikdo se nemá k tomu, aby něco napsal k včerejšímu závodu. To jste ještě všichni mrtvý po včerejší zábavě? Nebo Vás 
všechny vzali LOS ČERTOS do pekla? Já budu tedy první. Jel jsem teprve potřetí, ale přišlo mi to tentokrát jako 
nejlepší Vystrkovská 250, kterou jsem jel. Ale né kvůli tomu, že jsme hlavně díky Jirkovi Kotenovi skončili na pro mě 
neuvěřitelném 5. místě ( z toho mám rozporuplné pocity, protože kdyby měl Jirka někoho lepšího než jsem já funěl by 
dost silně Slovanovi na záda ), ale prostě i přes to horší počasí to bylo všechno skvělý. Tak Vám teda všem děkuju, že 
jsem si to mohl tak skvěle užít a dosáhnout takovýho skvělýho umístění.

kani          9.9.2007 11:14:33
k---a ted sem koukal na vysledky ze sudet a veskerej dobrej dojem je pryc - 35.Michal kaněra 62.Pavel Kaněra takze v 
kanerovskym souboji sem beznadejne posledni :-(((

pamela          7.9.2007 12:59:27
Kani, to si delas legraci, KRATKOU??? To uz si tam rovnou muzes hrat na pisecku s malejma detma :)

kani          7.9.2007 12:33:37
clanek napise Adam ja sem po zavode dycky tak mrtve ze si stejne nic z trate nepomatuju

karlos          7.9.2007 11:51:47
Navrhuju, ze kdo dojede na Sudetech dyl, tak napise clanek. At mate motivaci ;-)



pepa          7.9.2007 9:30:39
Jsem zvědavej na nový software, jestli mě to stačí odchytnout:))

pepa          7.9.2007 9:27:02
Martin: klacky jsou pryč...odnesla je voda:)))

pepa          7.9.2007 9:24:47
Krátká nesou Sudety.

kani          7.9.2007 1:13:23
no ja se tesim moc ale sem zvedavej na Adama jak bude nasranej az mu reknu ze jedu kratkou trat :-DDDD

Martin          6.9.2007 22:14:39
Pred tydnem jsem remcal kvuli klackum - to jsem jeste netusil, jaky sracky na nas prichysta pocasi :(( Jesli to jeste 
rozrejou smejdi na konich, tak to bude žůžo...

Hooger Booger          6.9.2007 22:09:19
Hanko-blahopřejem !Aspoň naši vrcholoví sportsmeni budou mít za pár let konkurenci...to aby se začaly už dělat 
věkový kategorie i u V250! aby si pardálové taky šlápli na bednu!!

Hooger Booger          6.9.2007 22:03:54
Pepo-Slovane-Jarmilo!...Znám jednoho šamana z tibetu,je prej dobrej na počasí-nemám mu brnknout?třeba by nám 
pomohl...Nebo raději zůstanem u EXTREM verse závodu?!

Hooger Booger          6.9.2007 21:57:58
Víťo - klobásky taky dobrý...jinak jsme s Věrou připraveni na večerní zábavku velmi dobře,neradi bychom chyběli!
jestli si myslel závody,tak to ještě nevíme na co se vymluvit...!DEMACLUB PS:Nanuk bude!PF2008

pepa          6.9.2007 20:29:31
Seš zocelenej z Alp. Proč by jsme tam jinak jezdili celej den v dešti a v deseti stupních. Ještě jsem neroztál.

pamela          6.9.2007 13:23:32
To sem zvedavej, jestli existuje "mokra" nebo "studena" verze Rallye Sudety? :((

Jirka K.          6.9.2007 12:48:51
Kani: A co ty, jak se tesis na 120 km v blate? :)

kani          6.9.2007 12:42:31
Jasny bylo by skoda to zkracovat kdyz Kaja letos muze cely zavod stravit na baru a u prasete ;-)))

karlos          6.9.2007 9:58:23
V sobotu se ma pocasi trochu vylepsit. Tak snad se to odjede cely. Bylo by skoda to zkracovat, ne? ;-)

pepa          6.9.2007 8:02:49
Nebude to 250min. Může to být 180 nebo pokud bude hodně špatně třeba 120.

Jirka K.          5.9.2007 23:14:32
Pepo, zo znamena zkraceny zavod. Ze to nebude na 250 minut nebo ze se zkrati delka okruhu?

karlos          5.9.2007 20:03:02
Do galerie jsem dal fotky z letosni Alpentour. Zavidim vsem, co tam byli.

Jirka          5.9.2007 11:47:56
Má nekdo zájem jet semnou v sobotu nemám k sobě zatim nikoho???

HANKA          5.9.2007 10:45:43
Ahojky moji milí kamarádi!! Moc vás zdravím a zároveň přeji hodně úspěšný další ročník našeho kultovního závodu!!!
Budu na vás vzpomínat, jelikož má nepřítomnost bude způsobena tím, že jsem si na letošní závody pořídila trochu jiný 
tip stroje, který by se mi těžko řadil do vašich VIP řad na startuu! Tudíš speciální boudičku za mou MERIDU!!!:)))))

Víťa          4.9.2007 22:10:12
Hooger taky Tě zdravím. Ty jsi asi zapoměl, že Monika slíbila letos klobásy. A co jak jste na tom, Ty a Věra?



Hooger Booger          3.9.2007 21:51:33
zdravím všechny a ptám se jestli už je naloženej pašík na sobotu...

karlos          3.9.2007 10:19:56
A taky diky tem vetvim zabranime neohlasenym treningum (nebo se o nich alespon dozvime ;-) !!

Jirka K.          2.9.2007 22:03:40
Martin: Na upravu trate se teprve chystame. U nas jsou stromy plodne a oni by to zase behem tydne zavetvily :))

Martin          31.8.2007 16:41:16
Kluci, prosim vas poslete na trat ve Vystkove vystrkovske babky, at vysbiraji z cest vetve, klacky a klacicky. Dneska 
jsem tam malem nechal prevodnik. Dik.

Slovan          30.8.2007 12:02:37
Cejtím, že vám propíchám duše...

JirkaB          30.8.2007 11:12:20
Cejtím že mě začínak kurevsky bolet nohy...

pamela          30.8.2007 11:09:46
Cetim, ze vyzbiram par premii...

pepa          29.8.2007 19:04:41
Cejtím slušnej tah do Alp....

pamela          29.8.2007 15:33:19
poznamka k clanku:
před cílem běhu jsem na Pepu volal: "Bež nebo tě předběhnu!" O on mě poslechl...

Jirka K.          28.8.2007 20:53:09
Pepo, tvuj clanek z triatlonu ma uspech. Nejen ze na nej odkazuji organizatori zavodu, ale na strankach internetoveho 
deniku VysocinaNews je dokonce cely zkopirovany. http://www.vysocina-news.cz/clanek/xterra-melechov-opet-
kvalitni/ To uz jsi skoro spisovatel :))

pepa          28.8.2007 19:27:11
Chuť nám nic nezkazí, zvlášť když je to skoro sousedka a přidávám pár fotek z Melechova od Víti.

karlos          28.8.2007 16:37:59
Dámy a pánové, doufám, že vám nezkazím chuť sportovat a trénovat, když vám nabídnu tohle video, protože 
úspěšnější, než tahle slečna už asi nebudeme ;-)

Monís          28.8.2007 8:20:57
Velká gratulace k vašim výsledkům. Jste borci!!!!!Příští rok jedu taky:)

Jirka K.          28.8.2007 0:46:06
Tak i Kani se podle fotek z triatlonu zucastnil :) http://melechov.cz/index.php?
option=com_datsogallery&Itemid=17&func=detail&id=743

pepa          27.8.2007 18:16:11
Melechov: už jsi zkoumal časy?

pepa          27.8.2007 18:06:43
Nic si neberu.P.S. Soupeři musíš v rozhodující chvíly prostě odejít:)))

pamela          27.8.2007 16:23:01
Pepa: Kolik si mam vzit Endur do Alp ???

pamela          27.8.2007 16:17:31
Melechov:
Pepa je podprumernej plavec, nadprumernej biker a prumernej bezec.
Je celkem dobrej chodec do kopce ( asi mu ten skialpiniznus neco dal )
To vse dohroamdy na me bohuzel stacilo. Zklanim se...



pamela          27.8.2007 16:15:46
Karlos: Kazdej spravnej chlap ma jednou zkusit Sudety. Jsem si vedom prohrezku, ale kdyz ne letos tak nikdy :(

karlos          27.8.2007 14:18:09
Pro dlouhé chvíle dávám k dispozici odkaz na článek jednoho kamaráda, který se byl projet po Alpách na silničce.

karlos          27.8.2007 14:01:53
2Pamela&Kani: Sudety se krizej s V250!!! To tam jako nebudete? Tak to dejte radsi dohromady a prozente spolecne 
Pepu a Slovana na Vystrkove!!

Víťa          26.8.2007 19:15:26
Tak Pepo, Adame samozřejmě i Jindro velká gratulace. Máte všichni můj obdiv. Plavání jak jsem viděl bylo pro 
všechny dost náročný ( mimo těch 3 štik na prvních místech v plavání ) Kolo byla asi disciplína, která Vám vyhovovala 
nejvíce, ale závěrečný běh si vůbec nedokážu představit ( všechno předtím alespoň trochu jo ). jste borci.

Víťa          24.8.2007 22:15:53
To Jirka K. : Výborně, vůbec jsem nepředpokládal, že budu mít tak dobrýho parťáka, kterej se v závodech umísťuje 
hned za Slovanem. Máme ještě 14 dní na doladění formy, to je času!!?? Ale bacha na přetrénovanost. Prostě pohoda a 
klídek nebudem se honit za těma chrtama jako je třeba Pepa a ....

pamela          24.8.2007 17:58:39
kani: vyborne, jedu teda taky!

pamela          24.8.2007 17:57:50
Pepa: to je inverzni =
1. - jeden panák
2. - dva panáky
3. - tři panáky
atd ...

kani          24.8.2007 17:45:48
pamela:sudety jedu

pepa          24.8.2007 16:42:57
prémie na panáky,to tady ještě nebylo :))), myslím že to ani nechci vyhrávat

jirka B          24.8.2007 16:03:28
alpentour: už chápu ty výškový prémie na panáky - jedete prostě ožralý abyste tam vůbec vyjeli.

pepa          24.8.2007 15:25:36
alpentour: jak říká Houches " v Alpách pod 500 hoháčů neřeším"

pepa          24.8.2007 15:23:29
pamela: to jsou nervy a příznaky přetrénovanosti, zejtra to nebude dobrý. Doporučuju opatrně lehnout do postele a 
tejden nic nedělat

Jirka K.          24.8.2007 14:32:43
Extremaci, pristi rok se prihlaste na tohle. http://www.adventurerace.cz 360 km, limit 75 hodin. Kolo, beh, brusle, 
plavani, lezeni, kajak, atd, atd..

JirkaB          24.8.2007 14:15:39
alpentour: pro první etapu jsem napočítal osm vrcholů na které je stoupání 100hm a víc. Teď to okoukla i Pamela a hned
se tu chlubila kde všude bude první. Hezky nám to začíná.

JirkaB          24.8.2007 14:07:10
alpentour: pro první etapu jsem napočítal osm vrcholů na které je stoupání 100hm a víc. Teď to okoukla i Pamela a hned
se tu chlubila kde všude bude první. Hezky nám to začíná.

pamela          24.8.2007 11:41:14
Pepa: hlasim střevní chřipku...

pamela          24.8.2007 11:40:45
Kani: jedes ty Sudety???



pepa          24.8.2007 8:04:52
alpentour: vrchařský prémie s hospodou na kopci budou bodovaný nejvíc

Jirk K.          23.8.2007 23:51:30
Vito, v sobotu se me presne na tohle ptal Pepa. Ja taky nemam partaka na 250tku. Asi ti to Pepa nevyridil, ja bych s 
tebou jel.. Ale nesmis me kamenovat za vykon, preci jen zacinam.

Víťa          23.8.2007 22:40:01
8.9.2007 je Vystrkovská 250 a já jako již tradičně ještě nemám nikoho do tandemu. A proto se ptám neCHCETE MĚ 
někdo? Budu se snažit!

Jirka          23.8.2007 16:22:42
Zdar Alpinisti já po debaklu v Písku (Míra slušný 99 místo celkově)si pojedu spravit chuť 1.9 na Rožnovskej Krpál 
(55km 18OOm) loni jsem bral bronz v kategorii tak sem letos zvědavej!

pamela          23.8.2007 12:15:01
Je-li pohoda hodinovej šmelc na nakou vejškovou premiji, pak to bude pohoda. Klasicka Pepova pohoda.

Jirka B          23.8.2007 12:12:06
Tak na to se už těším.

pepa          23.8.2007 9:40:32
Jo bude to pohoda.

Jirka B          22.8.2007 14:27:08
Dnes jsem zaplatil Alpentour. Už se těším na klidnou vyjížďku s Vystrkovákama ne že budu zase ve šmelcu civět jen na 
Joskovu prdel.

Jirka B          22.8.2007 14:20:59
Dnes jsem zaplatil Alpentour. Už se těším na klidnou vyjížďku s Vystrkovákama ne že budu zase ve šmelcu civět jen na 
Joskovu prdel.

Jirka B          22.8.2007 14:18:21
2Pepa: bacha Pamela mlží - dnes má v plánu triatlon - 20km kolo, 2piva+grog, 20km kolo.

pamela          22.8.2007 10:47:32
tak hlasim, ze se cejtim dost dobitej. už sem dvakrat uplne promoknul. Zbytek treninku pro tento tyden vypoustim:)

pepa          21.8.2007 19:43:32
Taky sázím na jednu kartu, po vykoupání se v rybníku napálit kolo a pak ta procházka po lese se uvidí

pamela          21.8.2007 10:48:12
mas pravdu, vsazim na jednu kartu, bud presne nacasuju vykonost nebo budu uplne dobitej! :)

pepa          21.8.2007 7:59:40
tak to mám sakra manko. Musím teda do soboty zaběhnout aspoň maraton a přeplavat La Manche a nebo si radši 
odpočinout a čekat jak budeš dobitej z toho tréningu

Pamela          20.8.2007 21:56:56
Odpovidam Pepovi:
Dnes plavani 1km, zitra taky 1km, streda 1Km, ctvrtek 1Km ( to je plan )
Od Vozice sem nesedel na kole, az dnes 50km, zitra plan 50km, ctvrtek plan 50km
Za poslednich 14dni 30km beh. Plan jeste ve stredu 6km.
Tento tyden absolutni detoxikace.

pepa          20.8.2007 19:15:55
Ptám se Adama, kolik toho naplaval, najezdil, naběhal a vypil před jedním z vrcholů(asi desátym) letošní sezony, abych 
si mohl přizpůsobit taktiku?

pepa          20.8.2007 18:58:06
konečně to jde, co je novýho?



pepa          17.8.2007 15:35:58
a to vás vyřadí do konce sezony

Chvalík          17.8.2007 14:32:22
Melechov vyřadí konkurenci na horský etapy na Alpentouru :))),loni někdo řikal že vyhasne po tomhle závodě na 
3tejdny - hoši tak uvidíme! Jinak v sobotu v Písku po závodě zustáváme na Živci.

pepa          16.8.2007 20:48:51
A zase budem rychlejší :))))))

pepa          16.8.2007 19:56:56
Jo, vše směřuju k Melechovu, ani nejedu mistrovství republiky v Písku, i když bych tam patřil k velkejm favorituům. 
Rybařík s Boudnym si oddychli.

pamela          16.8.2007 16:34:30
Pepo: Dame ten Melechov. Trenuju beh, tak abych to nedelal zbytecne.
A kanona mam v opravě takze te pripadne budu muset zariznout na Apachovi. Ale nemel by to byt problem.

Jirka          15.8.2007 18:58:00
Čau já s Mirkem do Písku jedem tak jestli má někdo chuť dejte vědět.

Jirka K.          15.8.2007 14:07:14
kani: no strasidla koncej vetsinou tak v jedenact, takze zabavka asi ne. Ale nekdo tam bude hrat na magnetak diskoteku, 
tak si s tema postupne dochazejicima detma muzes jit zatrsat :) Jak ten zavod v Pisku? Trochu me to laka tam vyrazit, 
ale rad bych stihnul strasidla.. karlos: no ten Humpolec jsem trochu ustrelil :)) A vysledky radsi ani nekomentuju..

kani          15.8.2007 12:28:23
bude v sobotu po strasidlech nejaka zabava ?????????

karlos          15.8.2007 9:23:54
2jirka: Ty vysledky jsou zoufaly. A navic tam mam bydliste Humpolec!!! Jirko, to uz mi vickrat nedelej! ;-)

Jirka K.          14.8.2007 21:03:06
Na strankach Jarosovske slapky jsou vysledky z letosniho zavodu.

Jirka K.          14.8.2007 21:00:12
Pepa: Bakus ma jedno kolo na obchode, ze ktereho to vezme. Nechci ale aby jsi tam jel extra. To tam kdyztak poslu 
brachu :) Pokud by jsi tam ale jel, tak budu rad. Zavolal bych mu zitra, ze se tam pro to stavis..

Hooger Booger          14.8.2007 19:00:22
Bacha na KRÁLOVSKÉ ETAPY s Joskou!Jinak pánové,vaše články jsou dokonalý.Ani se člověk nemusí nikam 
plahočit,trápit se-takhle přímej přenos je pro nás pohodlné ideální!Karlosův článek /nebo snad knižní vydání/ mi 
umožnil znovu prožít tu nádheru v Rakousku a zároveň mi doplnil mé výpadky paměti z nedostatku kyslíku-díky 
Karlos!!Monís, BLAHOPŘEJI ke stříbru!

pepa          14.8.2007 18:33:34
pamela: rozhodně něco vymyslíme. myslím, že tam bude pár královskejch etap s horskejma prémiema první kategorie

pepa          14.8.2007 18:31:17
jirka: pokud to bude ve čtvrtek, tak tam můžu sjet

Jirka K.          14.8.2007 11:27:34
pamela: Ja jsem vubec rad, ze jsem se v tom zavode dotahl na Slovana, protoze po startu to vypadalo, ze zkoncim nekde
v hloubi startovniho pole. BTW: O vikendu se mi povedlo zlomit patku co drzi prehazovacku. Mam ji domluvenou u 
Bakuse, nepojedete tam nekdo z vystrkaku?

pamela          14.8.2007 11:02:23
Hlasim prihlaseni na Alpentour. Kdo jeste jede?
Pepo, nevymyslime tam nekde podvecer na louce maly kriterium. Jen tak o panacky? ...

pamela          14.8.2007 11:00:34
Na dotahnuti pred Pepu ja osobne potreboval cca 4 pomocniky. Musis zvolit popouštěcí metodu, ne to kalit.



karlos          13.8.2007 16:00:04
2Jirka: Chapu. Proste si se chytil Slovana a cekal si, ze te dotahne pred Pepu. Ale Slovan zklamal ;-) Priste se zkus 
chytit Adama ;-)))

Jirka K.          13.8.2007 15:39:48
za "tomu jet s Pepou" mi vypadl milion smailiku. Tolik si jeste neverim :)

Jirka K.          13.8.2007 15:31:03
karlos: myslim, ze by jsi nebloudil. Na trati bylo o hodne vic lidicek, kteri ukazovali cestu, nez na Slapce. Nekde se 
objevilo i mliko a na ceste byly sipky. K tomu umisteni - ja jsem si pred zavodem vyhlasil cil "jet s Pepou", coz mi 
nevyslo, tak jsem zkusil Slovana. I kdyz spis to asi bylo tim, ze Slovana bolely ruce, hlavne ve sjezdech mu to delalo 
problemy.

karlos          10.8.2007 18:44:47
Asi jsem přišel o pěknej závod v těch Vožicích :-( Ale jak jsem to tak četl, tak bych tam tak akorát zase bloudil... No 
hlavně, že se dařilo vám. Gratuluju Monice ke stříbru a Adamovi ke štěstí. Jinak by mě zajímalo, jak je možný, že 
Slovan závodil s nováčkem Jirkou? To byl Slovan ožralej nebo už zase nebudu mít s kym taktizovat na chvostu?

pepa          10.8.2007 8:50:25
O ničem nevím.

Jirka K.          9.8.2007 19:54:29
Neplanujete nekdo o vikendu nejaky zavod?

pepa          8.8.2007 18:08:59
Kde jsi to vzal, ty tam jedeš?

Zbych          8.8.2007 15:04:33
Měl bych tady pro zájemce jeden pěknej odkaz na soustředění. Obzvláště Pepa se Slovanem ocení. Známé prostředí a 
tolik možností. www.x-centrum.com. Ideální příležitost před Vystrkovskou 250.

Chvalík          7.8.2007 21:51:24
Pepo, fakt hustej popis závodu, měl ses přihlásit na redaktora do Vela, zvlášť nažehlenýma tesilkama si nás dostal na 
lopatky. Večírek po závodě se taky poved, zbylí bajkeři co tam zustali byli všichni totálně na plech,ale zapařili jsme!

Jirka K.          6.8.2007 23:31:22
Jj, dobry zavod. Jen tak mimochodem, po asfaltu, kde Pepa jel pade, jsem jel neco kolem tricet sest. :) Z toho reportu 
clovek pozna, jak jede celo..

Víťa          6.8.2007 21:53:32
Pepo čeče ten článek z Vožice je skvělej a Tvůj výsledek samozřejmě taky ( nejen Tvoje umístění si zaslouží pochvalu )

Víťa          3.8.2007 21:37:11
Pepo zítra se snaž. Jinak Tě zdraví Vláďa Trýb z Ledče, jede zítra triatlon v Lukách n.J.

vera          2.8.2007 12:04:41
Šileráci nejedou, neboť se budou dovolenkovat.Užijte si to a dělejte čest našim barvám.

pepa          2.8.2007 10:33:55
Jede taky někdo do Vožice?

karlos          1.8.2007 8:44:46
25.8.2007 XTERRA MELECHOV 2007

pamela          31.7.2007 20:28:44
Pri zavode. Kuli holce, ktera by mi ujela potom bych si nevzdychal :)))

pepa          30.7.2007 18:53:39
Ta holka ti ujela při závodě, nebo potom? Oboje je vcelku normální:))))

pamela          30.7.2007 15:52:54
Karlosi, ujela mi i holka. Jeste ze sem v cili mohl zapit ostudu pivem.
V silnicnim zavode se ti čelo vzdaluje postupne a ty ho dlouho vidis.



Porad se slape, i z kopce.

karlos          30.7.2007 14:04:54
2Pamela: To by chtelo nejakej detailnejsi popis. Co na tom bylo tak hroznyho?

pamela          30.7.2007 10:34:07
V nedeli se mi podarilo zabit par much jednou ranou:
a) jet svůj 1. silniční závod
b) po 1. nedokončit závod!
c) jet svůj poslední silniční závod!
závěr: MTB přátelé, držme se horského kola!

karlos          27.7.2007 12:27:48
18.8.2007 Hlisko v Čechách

pepa          27.7.2007 11:07:48
Karlosi ted seš rozjetej, jdi do toho.

pepa          27.7.2007 11:06:34
Na šlapku nemůžu, do vožice snad jo.

pamela          27.7.2007 10:48:08
4.8.2007 Mladé Vožice

Pepo, pojed si zazavodit.

vera          27.7.2007 10:39:48
Karlos, slibovala jsem učast, bohužel odjíždíme na celý víked na sever čech, takže se nezučastnim.

karlos          27.7.2007 8:58:07
28.7.2007 Jarošovská šlapka

Jedete tam někdo? Já bych docela jel. Ale samotnýmu se mi nechce! Tak dejte vědět.

pepa          26.7.2007 22:25:42
Ke třem vrchům jsem přidal fotogalerii.

vera          24.7.2007 21:39:16
Fotečky jsou fakt super a nejlepší cestovka na světě je Pepa. Tímto mu chceme poděkovat za perfektně naplánovaný a 
pro nás bezstarostný víkend. Doufáme, že jsme tě Pepo na bajku moc neutahali....

karlos          24.7.2007 10:30:53
Zdravim všechny, kdo prošvihli jedinečnou příležitost k naprosto úžasnýmu výletu do Alp. Všichni jste o hodně přišli! 
Pepa je úžasnej organizátor a tak jsme si užili bajkovani sravnatelny s Alpentour za tretinovou cenu. Když budete 
hodný, možná Vám ukážeme nějaký fotky ;-)

pamela          23.7.2007 10:40:44
4.8 Zavod v Mlade Vozici. Pekny zavod s nadechem šmelcu. Pepo?

karlos          20.7.2007 8:39:58
Co je se Slovanem? Jakto, ze nejel 3vrchy? Do Rakouska jede?

vera          20.7.2007 6:25:14
Šileráci taky potvrzují svou učast.Beru s sebou spacák, kolo a buchty. Je ještě něco třeba?

pepa          19.7.2007 11:41:35
Vrchaře z tebe teprve uděláme :))))

karlos          19.7.2007 10:38:18
Tak ja potvrzuju ucast... Ale za vrchare se rozhodne nepovazuju! :-( BTW: Proc nejedem treba do Holandska??? ;-)

pepa          18.7.2007 17:39:20



Do Rakouska pojedem až někdy po půlnoci a auta vyřešíme aktuálně podle toho kolik nás bude. Odjezd z pátka na 
sobotu, příjezd v pondělí večer. Prosím o potvrzení účastnících se vrchařů.

Jirka Bašek          18.7.2007 11:20:57
2 Pepa - gratuluji k celkovému vítězství nad Pamelou.

Jirka K.          18.7.2007 10:57:21
Ja byl zotaveny uz v nedeli (teda krome kolen, ktere jsem nemohl ohnout :)), vyrazil na elektrarnu, ale nikdo dalsi se 
nepridal. :(

karlos          18.7.2007 9:09:32
2 Pepa: Ja uz jsem zotavenej ;-) Ale jak to vypada s tim Rakouskem? Ja mam v patek jeste spinning, takze domu 
dorazim az tak ve 20:30. Doufam, ze na me pockate! A uz je vymysleny, jak se pojede a kdo bude brat auta? Ja muzu 
dyztak auto vzit...

pepa          17.7.2007 22:00:42
Tak co, ještě jste se nozotavili, že nemůžete ani psát? :))))

karlos          14.7.2007 20:05:31
Posilam pozdrav z Rimini a jsem zvedavej, jak jste dopadli. Kdyz jsem se valel na plazi a kopal se do zadku, tak jsem si
na vas vzpomnel (jednou ;-)

pepa          12.7.2007 16:33:02
Bude rozhodovat i špičkově připravená technika a utažený košíky

pepa          12.7.2007 16:30:02
Bude rozhodovat i schopnost ujet vlastnímu stínu

pamela          12.7.2007 15:42:27
Bude rozhodovat i kdo nespadne hned v prvni brazde...

pamela          12.7.2007 14:53:57
I kdyby nesvitilo slunicko, budes mit po celou dobu zavodu stin, ktery te na konci necekane preroste. Bude rozhodovat 
trpelivost, rozvaznost a schopnost nemit defekt

Monís          12.7.2007 6:49:27
Prosím já se hlásím do auta:)

pepa          11.7.2007 21:45:06
Dejte vědět, kdo chce vzít do Cerekve.

pepa          11.7.2007 17:48:45
tak to prakticky nemusíme ani jet

pamela          11.7.2007 11:14:31
po vcerejsim pokusu o treninky hlasim 4,60 formojoulu

karlos          10.7.2007 9:58:59
2pamela: myslis tohle? Chystal jsem se tam s kamosem, ale uz je to plny :-(

pepa          9.7.2007 18:06:56
11,23 formojoulů

pamela          9.7.2007 13:21:56
Pepo, jaka je forma? od 1 do 10 ? Jedes 3vrchy?

pamela          9.7.2007 13:21:24
Nevite, kde se jede ten dvodení orienták? Nekde na Vysocine. Diky za odpoved.

karlos          2.7.2007 9:44:41
Přišlo mailem:
Registrujte se k závodu na www.melechov.cz !
děkujeme



Melechov Team

Sančéz          30.6.2007 11:29:51
Ahoj kapacity, jak to vidim bude mi letos Cerekev stačit jen přes jeden vršek. Ale nechci kazit morálku a odhodlání si to
"užít" celý! Uvidíme se 14. :-)

pepa          28.6.2007 17:08:18
Kola

pamela          28.6.2007 14:11:22
Pepo, o cem bude to soustredeni 21.7 v Alpach ? Kola chozeni nebo lezeni a omrzliny?

pepa          27.6.2007 18:05:26
Ty na to nějak trénuješ?

karlos          27.6.2007 12:35:13
Citát z www.kpo.cz/fyziologie/fyziologie.htm:
"Jen pro zajímavost – vlastní zkrácení myofibrily vytvářející svalový stah žádnou energii nepotřebuje. ATP se 
spotřebovává na její opětovné prodloužení. Představte si to třeba jako natažení kohoutku pistole, po zmáčknutí 
kohoutku se energie už jen uvolní. Proto je také posledním naším sportovním výkonem na tomto světě… mrtvolná 
ztuhlost ;-)"

Hony          26.6.2007 0:51:10
Je videt, že se Karlos v práci pěkně nudí:-)Knedlo....bych si dal...

karlos          25.6.2007 13:15:59
Tady nikdo nic zajimavyho nepise, tak Vam aspon hodim odkazy na zajimavy clanky na jinejch serverech:
Adrenalin Cup: Byl to boj o přežití
Jak jsem jel pro vepřo knedlo zelo

admin          25.6.2007 11:54:09
Nejde o slova, ale o jejich nevhodná spojení!

pamela          25.6.2007 10:25:20
Prosím Admina o seznam zakazanych slov

pamela          21.6.2007 12:06:29
!!! CENZURED BY ADMIN !!!

Slovan          21.6.2007 12:03:18
Tuto sobotu jedeme přes tři kopce, pro ty co se chtějí přidat, sraz v 10. hod na Křemešníku.

karlos          21.6.2007 8:43:56
Místo článku jsem sem hodil výsledky z Chýnova. Kdyby se někomu chtěl napsat článek, bylo by to super. Možná 
bychom mohli z klubového fondu vyplácet za články nějaký odměny ;-)

Vera          20.6.2007 20:02:42
Prosím, poraďte nám někdo kde najdem výsledky z Chýnova.Díky

Hooger Booger          20.6.2007 19:42:53
ˇHlásíme se s Věrou na pepův alpentour do Oetzal...Ď

Monís          20.6.2007 15:59:11
Přátelé zamlouvám si zajištění občerstvení na Vystrkovskou 250:) Letošní roční bude ve znamení klobás od 
Cerekvického řezníka(sponzorský dar)...tak se těšte:)

kani          20.6.2007 10:39:47
v cervenci jedu skoru urcite a na alpentour jeste uvidim

karlos          20.6.2007 8:48:10
Alpentour asi zase vynecham - budu po operaci. Ale ten Oetztal bych asi dal. Pocitej se mnou. Potreboval bych ale co 
nejdriv vedet, ktery dny mam nahlasit dovolenou...



pepa          19.6.2007 21:21:33
Alpentour jedu, kdo ještě dejte vědět. Jinak víkend kolem 21.7.výlet do Oetztálskejch alp tak na tři dny. Camp v údolí 
cca 1200 hm, výjezdy na biku do 2500hm. Výlet k ledovcům. Kdo pojede dejte vědět.

Hooger Booger          19.6.2007 20:52:43
...a šampáňo teklo proudem.Předsedo,stanovme dosažení stejných výsledků i na TŘI VRCHY...jede vůbec někdo ??
Pozor tam to neni pro ŠMELConáře!!

pamela          19.6.2007 15:36:48
Předsedo, jasny slovo: "Jede se Alpentour" ???

pepa          19.6.2007 15:06:33
Byl to velmi náročný víceboj.

JirkaB          19.6.2007 12:31:12
Pamela se taky umí pěkně rozŠMELCovat, ale až na baru;o)

pamela          19.6.2007 8:42:04
Joska se ukazal jako mistr Šmelcu!!!

kani          18.6.2007 21:36:36
Jano Kromku jsem nevidel tak 12 let ani jsem o nem neslysel :-( ale adresu se pokusim zjistit.

Jana          18.6.2007 20:43:18
Všem se omlouvám, že vám kecám do kol, ale... KANI, nebo kdokoliv, potřebujeme kvůli slučáku sehnat adresu na 
Martina Kromku, písnete mi jí na maila? Díky moc:-)

karlos          18.6.2007 15:30:43
Tak už někdo něco napište! ;-)

pepa          15.6.2007 15:45:50
Odjezd 11:30 z Vystrkova potom N.C.

pamela          15.6.2007 13:53:39
Tesim se na fair play

Slovan          15.6.2007 11:07:02
Jedu, kdo chce vzít?

Monís          15.6.2007 10:25:09
Do Chýnova jedu taky:) Koleno na kole nebolí ale běhat ještě pořádně nemůžu...jak to máte vymyšlené s dopravou?

Víťa          15.6.2007 7:04:13
Já snad taky

Jirka          14.6.2007 22:37:40
Já tam určitě jedu !!!

vera          14.6.2007 6:04:17
Jedete někdo do Chýnova?

vera          14.6.2007 6:01:42
Mončo s tím kolenem ti můžu po bohatých zkušenostech dát jen jednu radu - poslechni doktory a nech koleno pěkně v 
klidu. A pokud to není nic horšího než jen natažené úpony je to super. Za pár týdnů to určitě bude v pohodě.

karlos          12.6.2007 14:27:09
Jestli vas to uz nebavi, tak doporucuji tohle. ;-)

pamela          12.6.2007 10:45:00
naky foto Jistebnice http://www.bca.cz/pavel/jistebnice/

Monís          8.6.2007 15:19:23



Tak jsem byla dneska u doktora s tim kolenem. Mám natažené úpony. Mám mít 2 až 3 týdny klid..:( Tak budu 
odpočíta..Hondně štěstí na závodech!pa

Monís          7.6.2007 14:01:03
Mám špatnou zprávu...nevím zda se zůčastním Jistebnice od včerejška mě bolí koleno, mám ho mírně oteklé Budu vás 
informovat jak to vypadá ok...léčím:(Přijímám rady...

Monís          7.6.2007 13:57:47
Tak přátelé už mám prázdniny. Dneska jsem dala poslední ZK:) hurá hurá hurá:)

pamela          4.6.2007 18:56:41
Hlasim pretrenovanost. V Jistebnici budu rabovat obcerstvovacky.

HANKA          4.6.2007 12:38:31
Čauky bikeři!!! Ještě jednou velká gratulace k pěkným místum na KRÁLI!!! A naší jedničce Monýsovi!!! Přeji hodně 
sil na následující Maštale a Jistebnici!!! Evidentně vám vše hraje do karet, tak tam ukažte pořádnou vysekávačku!!! Tak
jak se jezdí na Vystrkově!!!!!!!! Jasný?? Myslím na vás! Hanka

pepa          31.5.2007 11:01:12
Nezbývá než tvrdě zaútočit i na hřišti soupeře a konečně to zvrátit na svou stranu.

pamela          31.5.2007 10:24:04
V Jistebnici se da spadnout na hodne mistech. Na domaci pude si te ohlidame.

pepa          30.5.2007 19:56:35
Odpočívám, odjíždím na Komorník a soustředím se na Jistebnici.

karlos          30.5.2007 12:31:43
Co planujete na vikend? Jede nekdo do Zruce?

Slovan          29.5.2007 20:59:45
Hooger boger, musíš dodat, že si jel krále naposledy za první republiky

hooger booger          29.5.2007 20:20:15
Monís,dle Tvého článku vidím,že Tvoje Merida má úžasně nízkou spotřebu....To já když jel krále tak můj Hooger 
Booger zbaštil 3xřízek/domácí/,chleba s paštikou,4xtatranka,asi kýbl vody a jedno pívo/nabídl mi ho nějaký divák/a 
místo carbosnacku jsem nechtíc přejel dva snacky/čti šnečky/.Holt NOVÁ DOBA....naštěstí.

karlos          29.5.2007 12:52:54
Podle poslednich informaci se konecne zacalo naplno pracovat na novych dresech. Dokonce se mi podarilo ofotit jeste 
tajny navrh noveho designu. Muzete si ho prohlidnout zde. Vice informaci nam snad predcednictvo poda az nastane ten 
spravny cas ;-)

Monís          29.5.2007 8:02:47
Děkuji moc za gratulace:) Jste hodní...už připravuji článek

vera          29.5.2007 6:06:11
Moni jsi super!!! Prostě jednička....

hooger booger          28.5.2007 22:56:52
Co nám to tam píše za číňany ????Místo instalatera doporučuju DERATIZERA ! Blahopřejem Monče k obrovskému 
úspěchu na KRÁLI !!!!Vono to pude-jupí!Jak dopadli ostatníˇ-žijou ?

pamela          28.5.2007 9:33:37
Extrem Team by mel sehnat Chemika a Instalatera !!

pamela          25.5.2007 10:31:42
Bude horko, to hraje do karet Pepovi:(

karlos          25.5.2007 9:05:31
Kompletní výsledky Posázavskýho drsoně najdete tady. Jinak koukam, ze prvni tři dvojice byly hodně vyrovnaný. Na 
druhý místo chybelo našim jen 7 minut !!! a za nima byla více než hodinová díra. Takže předpokládám, že příští rok se 
chlapi poperou o zlato ;-)



HANKA          24.5.2007 17:54:00
Čauky kamarádi!!! Přeji DRSONŮM zasloužený úspěch!!! A moc vám všem držím palečky na Králi!!!! Každý metr 
jedu s vámi, samozřejmě mě má nepřítomnost mrzí, mačkám slzu v oku, ale co se dá dělat. Budete mi chybět, tedy už 
mi moc chybíte...počasí vám přeje, letos se Pepo nebude konat bláto tak si to s Pamelou užijeteeee!!!!! Myslím na vás, 
bikerka Hanka!

karlos          24.5.2007 9:24:40
Přeju všem hodně stěstí na Královi. Asi se na Vás přijedu podívat. Takže chci v brodech vidět pořádný úsměvy do 
foťáku ;-)

pepa          23.5.2007 20:49:24
Odjezd na Krále v pátek po 15.00 KO,M.B., N.C cca 15.30,Tábor cca 16.00.

Monís          23.5.2007 10:17:39
Já se hlásím na Krále. Už jsem platila startovné vše mám ok:)Dejte vědět čas a místo odjezdu pa

Slovan          22.5.2007 22:04:42
No jasně že ne, se všema se rozdělíme na výročce.

kani          22.5.2007 10:29:16
jo ja jedu ale nevim jesli mi da Bakus kolo do kupy

karlos          22.5.2007 9:54:19
Slovane tu cokoladu ste doufam nesnedli. Kazda vyhra je majetkem celyho teamu!!! ;-)

pepa          21.5.2007 21:48:30
Dejte vědět, kdo jede na Krále, kvůli dopravě. V sobotu večer při zpáteční cestě jsme zvaní v Táboře od Michala Petrů 
na zahradní párty. Tak tam asi musíme:).Návrat v neděli ráno.

pepa          21.5.2007 21:37:17
My taky gratulujeme. K bedně a taky k svátku.

monís          21.5.2007 21:19:14
Tak Drsňáci máte můj obdiv. Fakt borci. Gratulace:) Na Krále vám přivezu energii. Kolik nás tam pojede z Extrému?

pepa          21.5.2007 18:18:06
Do soboty určitě.., ale nevím do který.

karlos          21.5.2007 16:46:30
2Pepa: Moc hezky a sugestivně napsaná novinka :-)

pamela          21.5.2007 16:15:22
Drsonum gratuluju a ptam se, jestli je vubec do soboty prestanou bolet nohy ???

Slovan          21.5.2007 12:57:04
Naše výhra s Pepou, čokoláda sladká vášeň, dobrý co.

karlos          21.5.2007 8:55:28
Tak to byla zase sklizen :-) Velika gratulace Monice, Pepovi a Slovanovi. Jen tak dal! BTW: Budou nějaký fotky?

Hooger Booger          20.5.2007 20:24:03
Gratulujem všem reprezentantům EXTREM TEAMU za posbírání všech možných titulů,zvláště pak Drsoňům-že 
přežili!!!!Pepa se dokonce dostavil na "freebier"na elektrárnu.Ovšem pro pivo jsme mu museli chodit,jelikož mohl 
pouze jezdit na kole....

Víťa          20.5.2007 19:42:34
Pepo gratuluji k úspěchu, 3. místo v tak náročném závodě je velký úspěch. Ale v Nové Cerekvi Extrem team taky 
nepropadl díky Monice, která dojela na 3. místě. Vzkaz pro Věru, kdyby přijela a zůčastnila se, tak by byla nejhůře 
2.Info pro všechny od pořadatelů - závody v Nové Cerekvi byly 19.5.07 naposledy

vera          18.5.2007 14:40:49
Hlavně jeďte všichni hlavou!



karlos          18.5.2007 10:58:43
Jaká byla Vilémovická120ka? Prohlídněte si fotky a přečtěte si článek od předsedy organizátorů.

karlos          18.5.2007 10:35:00
Chýnov 2007
MTB TEAM Tábor
ve spolupráci s Poštovní spořitelnou a. s.
a městem Chýnov
pod záštitou starosty Mgr. Pavla Eyberta
zve v sobotu 16.6.2007 všechny příznivce cyklistiky na 4. ročník populárního veřejného závodu horských kol na 35km 
okruhu kolem Chýnova info.

karlos          18.5.2007 10:24:43
Jo a ocekavam nejaky reportiky na web! Staci par radek!

pepa          17.5.2007 17:24:18
Protože tento víkend závodíme na více frontách, tak přejem všem pěkný zážitky a hlavně dojeďte celí (Monís). V neděli
navrhuju zhodnocení na klasickém místě.(snad se tam se Slovanem taky dostavíme)

karlos          17.5.2007 17:03:32
Videli jste video z Velocampu? :-)))

pamela          17.5.2007 16:28:46
pohodovy kule? Tak to budou spíš odřený kule a s bikerkou zadna radost za stromeckem.

karlos          17.5.2007 8:49:26
2Pepa&Adam: Jezdite moc vepredu! Tam zadnou bajkerku, co potrebuje zalepit diru v dusi nepotkate ;-)

pepa          17.5.2007 7:27:47
pohodový kule a kochání se bikerkama

pamela          16.5.2007 10:18:10
Pepo, pojedem Krale na pohodu? Pauzy na obcerstvovackach, diskuze s obsluhou, kochani se krajinou, zadna pena u 
huby...

Hony          15.5.2007 21:59:42
Ty mas smyk privarenej na pevno a neradis, proto tenhle problem neresis..:§)

Slovan          15.5.2007 21:32:38
Na shimano jedině gumičku, shimano jí určitě prodává, aby mohl fungovat.Smyk od Sramu mi funguje, už 7 let a to bez
gumičky.

Hony          15.5.2007 19:50:38
Karlos dej tam gumicku,ta pomaha:-)

karlos          14.5.2007 22:46:58
2renata: Mně asi strnul úsměv, když jsem viděl, jak ti mladej dává v tom kopci na frak ;-)

Jirka K.          14.5.2007 21:29:56
Dival jsem se na stranky Drsone - vypada to na docela tezkej zavod. Znam par lidi, co se toho loni zucastnili a nejsou to
zadne orezavatka, takze uroven to mit bude. Drzim vam palce.

pepa          14.5.2007 19:39:02
Pozor, do konce týdne je nutné podat přihlášku na "Krále" a zaplatit.

renata          14.5.2007 18:56:21
Kájo,tak teď už vím proč jsi měl v neděli u Sedlice tak strnulý pohled ;-)

karlos          14.5.2007 16:39:38
Já tam top swing nemám. Mám tam klasickej přesmyk. Kdysi jsem ho osklivě zohybal a pak jsem ho různě zkoušel 
rovnat. Teď už má dole vůli snad centimetr. Mám to sice vyladěný, aby to schazovalo, ale nahoru se tomu chce o to míň.
A rachtá to o řetěz při 1-1 i při 2-9. Novej stojí cca 500,- Takže asi není co řešit.



pepa          14.5.2007 16:20:29
Já mám na top swingu vakl od začátku, sice to protivně řehtá, ale na řazení to vliv nemá. Karlos má asi ten samej, 
možná to chce jen poladit.

karlos          14.5.2007 12:55:57
2Jiri: diky!

Jirka B.          14.5.2007 11:56:01
2Karlos - sram je ještě větší sračka než Shimano. Kup třeba zase Deore nebo LX ale klasickou konstrukci - ne top 
swing. jsou to modely zpravidla končící v označení jedničkou např: Deore FDM-511; Shimano LX FDM-581 atd. 
jediné co budeš pak muset udělat - dát cca 3mm podložky pod košík na sedlové trubce. tam totiž objímka vychází až 
mezi šrouby.

karlos          14.5.2007 10:39:19
A teď dotaz: Už nejakej čas mi neřadí přesmyk. "Hlubší analýzou" jsem zjistil, že má obrovskou vůli v čepech. Na netu 
jsem se dočetl, že se s tim nedá nic dělat a že se musí koupit novej. Mám tam teď Deorko, takže ho budu asi kupovat 
zase. Ale Slovan v sobotu ve Vilémovicích poznamenal: "To je to SHIMANO." Mám tomu rozumět tak, že mi jinej 
přesmyk vydrží dýl? Mam si koupit radši SRAM? Bude fungovat s páčkama od Shimana? Poraďte.

karlos          14.5.2007 10:35:08
Jak jste si asi už všimli, tak nám sem do fóra píše nějakej robot. Já se to zatím snažím co nejčastěji odmazávat a časem 
bych chtěl změnit zadávání příspěvků tak, aby to robot neuměl. Bude to ale asi nějakej čas trvat, takže to budete muset 
přetrpět. Hlavně na ty jeho příspěvky neklikejte. V lepším případě je to reklama, v horším si zavirujete počítač.

Slovan          11.5.2007 11:53:08
Ještě s Pepou na Drsoně nikoho nemáme, doufám že nás někdo podpoří, budeme rádi.

pepa          11.5.2007 11:35:58
Článek super. Pošli to na šelu, mají tam odkazy na reportáže účastníků.

karlos          11.5.2007 11:02:07
Aha, ja sem sedlo. Vzdyt jste mi vlastne rikali, abych vam delal doprovod. Nejak se mi to pomychalo :-( Sehnali jste 
nekoho?

pepa          11.5.2007 10:39:27
My a strach? Drsoň je příští týden. Jedeme

karlos          11.5.2007 9:54:20
Nepřehládněte poutavé vyprávění o tom, jak prožíval každý metr letošní Šely Adam! Autorovi děkujeme za exkluzivní 
příspěvek.

karlos          11.5.2007 8:48:16
2Pepa: Vy nejedete na drsone? To jste po ty projizdce trati dostali strach? ;-) Priste, az se mi budes smat, ze jedu z prahy
10hodin, tak aspon vis, kudy jezdim ;-))

pamela          10.5.2007 16:38:27
MY jedem bejt na bedne!

kani          10.5.2007 13:14:06
jedeme vyhrat

karlos          10.5.2007 11:45:26
BTW: Jedete se tam podivat nebo zavodit?

karlos          10.5.2007 11:45:08
Rikal Wenda, ze je to pred Vilemovicema nejaky rozkopany, tak si to dyztak zkuste nejak zjistit...

pepa          10.5.2007 9:07:55
Jedete někdo do Vilémovic? Odjíždíme asi ve 12.00 z Vystrkova.

Monís          9.5.2007 9:44:05



ahoj Kani,ještě ti dám vědět ju.Máme v So u nás hasičské závody a já jako dobrovolný hasič bych se jich měla 
zůčastnit. Musim to ještě domluvit.Jinak moje ICQ 416 505 319.pa

pepa          8.5.2007 18:50:57
Pravda, dávat si Starobrno před zkouškama by nemuselo dobře dopadnout :)))

Monís          8.5.2007 13:32:18
ahoj přátelé:) Na Starobrno jsem nemohla jet.Mám teď moc školy.Tak se učím....hezký den všem

pamela          4.5.2007 13:31:45
Hura na Selu, potkame se na prezentaci

karlos          4.5.2007 9:22:10
Fotky ze Chamonix jsou naprosto luxusni. Nektery jsou jak pohlednice. Ale ja bych v tech kopcich zcela urcite 
zdechnul (minimalne strachem).

karlos          3.5.2007 14:01:48
2Pepa: Článek je dobrej. Hlavně ta závěrečná lekce skialpinistickýho žargonu je dobrá. Tu bys měl zařadit do každýho 
článku, abysme ti časem nepřestali rozumět ;-)

pamela          3.5.2007 10:26:29
Taktika postupneho zrychlovani a predjizdeni

Slovan          3.5.2007 9:46:08
Hele nejsem tam moc vysekanej?

pepa          2.5.2007 20:03:31
Dlouho očekávaný článek z výstupu na Similaun je na světě.Zatím první den a jestli budete hodní, tak pokračování 
příště.

pepa          2.5.2007 17:39:43
Pamela, už máš taktiku?

pepa          2.5.2007 17:36:45
Karlos,ještě jsem v křečích :)))))

pepa          2.5.2007 17:34:23
Monís, platí, čas upřesním cca 16-17hod.

pamela          2.5.2007 15:38:22
Karlosi, vybornej banner. Tomasovi to moc sluší. Ma peknou vyhen. Kdo je ten cyklista? Nevim, kdo ma takhle 
podseklou vidli.

Jirka K.          2.5.2007 14:20:48
Karlos: ty asi nemas v praci co delat, ze? :)) Ale jinak dobry.

Monís          2.5.2007 14:10:21
Banner je super:) Jsi šikula...jen tak dál:)

karlos          2.5.2007 12:51:21
Ahoj, jak se vam libi novej banner?? ;-)

Monís          2.5.2007 12:39:44
Ahoj Pepo,jstli to teda ještě platí.Tak by jsi mě mohl nabrat na Skácelové v Brně.Z dálnice exit na Svitavy a pak směr 
Královo pole.Dej prosím vedět v kolik.

pamela          2.5.2007 9:22:49
Forma na tebe je dycynky

pepa          30.4.2007 19:05:17
Má už někdo formu?

pepa          26.4.2007 15:19:04



Jedině, jestli toho třetího vyhraješ:))

Monís          26.4.2007 8:46:08
Bylo by možné mě nabrat toho 4.5 v Brně?Budu tu i s Meriďátkem.

pepa          26.4.2007 7:49:16
Na Helfštýn se pojede 4.5 odpoledne, návrat po závodě. Zvýhodněná přihláška ještě do 27.4. 
http://rm.thickset.cz/sela/selamarathon/prihlaska/

kani          25.4.2007 18:05:53
kurva nejsme vubec ve vysledkach !!! asi nam napalili DQ za to jak se Pepa motal na trati v prubehu zavodu ...

Monís          24.4.2007 18:22:10
Děkuji za pochvalu:).Akorát vada na kráse byla, že jsem v Ne měla horečku ale tak nějak pomalu se léčim.Dejte prosím
vědět s tim 5.5 ju a 3.5 mi držte palce na ČAH:)

pamela          24.4.2007 15:34:41
Vystrkáči, na Šele vam natrhnu prdel!

karlos          19.4.2007 15:49:04
Hlasim, ze bych se mozna jel podivat a udelat par fotek, aby bylo neco na web. Ale nic neslibuju, mam toho na tenhle 
vikend naplanovanyho vic. Takze vemte nekdo fotak a udelajte alespon par obrazku!!

vojta          19.4.2007 15:13:10
ahoj všem hlásím že naše čtveřice vzdává batelov Vašek je na antibiotikách a piví musí do práce

Monís          19.4.2007 7:56:20
Jak to vypadá s tou sobotou?Dali jste se nějak dohromady?A kdo pojedete?papap Hezký den všem

karlos          17.4.2007 14:25:43
Vážení sportovní přátelé, srdečně Vás zveme na pátý ročník závodu na horských kolech pro širokou veřejnost KHS 
MTB Posázavím 2007. Start je na svátek 1. května v úterý na Mnichovickém náměstí v 10. hodin. Délka tratě byla 
upravena na 51 km a byly zařazeny náročnější pasáže, jak lesních výjezdů tak i kamenitého sjezdu z Ondřejova. 
Srdečně zdraví a na Vaši účast se těší Petr Šimera a město Mnichovice více na webu.

HANKA          16.4.2007 16:17:52
Čauky BIKEŘI!!! no já se neozývám, proto protže mi kolečko stále nechce přijet...Vázne někde na lodi na širém moři, 
tak mě nic nětěšííí....Ale vám držím palečky, nesmíte zahanbit EXTREM JEŽDĚNÍÍ přeci...pacek!!

Monís          16.4.2007 10:28:38
Pojedete někdo z Pelhřimova do Batelova?Bylo by místo pro Meriďátko a mě?papapappa hezký den všem

Slovan          12.4.2007 21:26:12
Monís neboj, partáky seženeme, už se na tom pracuje. A co Hanka, moc nám nepíše, asi shání vozíček za kolo, co?

Kani          12.4.2007 21:15:31
Moniko mohla bys v Batelove ject misto me - aspon bych to klukum nezkurvil ...

Kani          12.4.2007 21:12:44
Vero to si pamatujes proto ze si to fotis a pak se kouknes na fotky

vera          12.4.2007 11:42:29
Pozor!!! Já si pamatuji hodně!

Monís          12.4.2007 8:30:26
Pojedete někdo 21.4. v Batelove zavod, stafeta 4X11 km?Hlásím se někomu do štafety.

pepa          11.4.2007 16:56:00
Já myslel ty kalby po závodě, z toho si taky nikdo nic nepamatuje.

pamela          11.4.2007 11:05:04
Letos jsem chladna hlava, ktera zacina pomalu a behem zavodu nekompromisne zrychluje. Pri predjizdeni mlčí a 
nekomentuje a kouka pred sebe.



pepa          10.4.2007 20:13:17
Myslíš něco na způsob Chýnova nebo 250ky :)))

JirkaB          10.4.2007 13:48:49
Jedu taky. Doufám že Pamela nebude blbnout a budu si z toho závodu pamatovat i něco jinýho než start.

pamela          10.4.2007 13:36:51
Na Šelu taky jedu. A jede vubec nekdo na Krale ?????

Kani          8.4.2007 20:05:28
nojo jedu taky ... bude rvacka s limitem

Jirka          7.4.2007 20:04:00
Nazdárek tak jsem se právě přihlásil na Šelu na Helfštýn!Kdo sepřidá???

...          3.4.2007 16:50:52
Povím vám jednu drsnou story, o tom jak měl bajker v noci sen, v tom snu jel životní závod, co měl skončit vavřínem! 
Na bedně se už viděl, když tu ho v příkrym kopci těsně před cílem, vzal -co čert nechtěl- ČERT na trekovym kole & 
mával mu přitom doutníkem!? Když se pak ráno bajker probral a votřel z čela šoku pot, tak po ničem jinym už se 
neptal, než CO TO BYLO za závod ?!?

Melechov o.s. & Petr Caska Kola Ledeč vás zvou na závod dvojic:

MTB VILÉMOVICKÁ120
12.5.2007
Vilémovice u Ledče nad Sázavou
Vyhlášení: Čertova hospoda

Přijeďte zkřížit svoje odpružené vidlice ! :)

karlos          3.4.2007 16:48:50
2 Vojta: Kdybych ho videl, tak bych se asi neptal, ne?

renata          3.4.2007 13:31:13
Vy jste tedy domorodci! No jasně že je.

vojta          2.4.2007 15:14:47
To: Karlos: viděl sem tam plakát takže asi jo

karlos          2.4.2007 10:54:42
Bude o Velikonocich na Vystrkove zabava?

karlos          29.3.2007 9:44:48
Ahoj přišla mi pozvánka na letošní Author cyklo Maštale (http://www.mastale.cz/mtb2007/). Bude to 9.června. Jel by 
někdo?

pepa          24.3.2007 12:12:33
hlásím se k holkám

Monís          23.3.2007 18:24:41
Jak se daří draci?Kdy bude první společný švih?Už se moc těším. Jinak ladím formu co to jede:) Myslíte,že by se dala 
dohromady štafeta holek na toho 21.4.? pa Monís

pamela          23.3.2007 11:13:45
Tomas nekde "plesal" Joska vodesel tesne nez sem prisel. Jestli trenujete vy tak uz snad všichni !!!

karlos          22.3.2007 13:25:59
A koho bys tam cekal? Vsichni jsou v treningu. Do hospody nechodej...

pamela          19.3.2007 14:28:25
Jak je mozne, ze v patek v 21 hodin je hospoda u Čiháka prázdná ??



Kani          18.3.2007 11:34:10
no jo to bude propadak

Hony          16.3.2007 13:43:52
Zdarec,tak vsichni urcite uz makate,najizdite a jste vysekany na kost, dobre vam tak:-) 21.4. v Batelove zavod, stafeta 
4X11 km, tak se domluvte a pojedte taky, prihlasim vas:-)Jirko, Mirku a Slovane s vami pocitam...

Hony          15.3.2007 20:26:54
Každý k té značce jednou dojde:-)

HANKA          12.3.2007 17:12:57
Tak Jiří, no to ano, měním stroj, ale je stále za mořem, nějak jim vázne výroba... Tak, že stále smutním, a trénuji na 
prázno..ale kdo si počká, ten se dočká a pak to bude stát rozhodně za to!!! Značku si ještě ponechám v tajnosti..:))))))

Slovan          7.3.2007 11:06:43
No jo, ono je dnes Slovana, díky.

vojta          7.3.2007 9:29:29
zdravím všechny obvzlášť Tomáše a přeju jim vše nej a hodně úspěchů v sezóně 07 ;-)

karlos          5.3.2007 16:59:38
Pepo, zkus se zeptat nejakyho znamyho, co dela u Chmelare. Treba ti na pristi rok nejaky baterky sezene! Anebo zkus 
nejakou jinou znacku! ;-)

pepa          26.2.2007 19:23:15
Ještě se nechystám, ale pojedu:)

Jirka          26.2.2007 15:46:58
Zdravím všechny!Chystáte se někdo na Helfštýn 5.5? Na ty fotky ze šlapky jsem se mrknul Monísku. Hani taky sem 
zaslech něco o novém stroji tak se pochlub čus.

vera          26.2.2007 7:21:35
Letos ani metr. Ale když to tak vidím, asi bych s tím měla začít něco dělat.

Kani          25.2.2007 20:30:23
Tak vážení, dneska 83km - letošní rekord.Kdo má víc ???

pepa          23.2.2007 20:13:12
Posilam pozdrav ze schuze vykonneho vyboru ktera se prave kona v restauracce u Cihaku. Taky bychom Vas chteli 
pozvat na zitrejsi masopustni pruvod, ktery bude zakoncen polejvanim jazyku na Hasicskym plese v Komorovicich. 
Dorazte!!!

vera          21.2.2007 14:31:29
Jak obráceně?! Já zabloudím! Vždycky, když to jedu obráceně tak se někde ztratím.

karlos          21.2.2007 12:10:50
Pepo pekny fotky. Z nekterych mam zavrate i kdyz si je prohlizim doma v kresle ;-)

pepa          20.2.2007 20:41:01
Sakra,už jsem to měl tak pěkně najetý:). Jinak jsem tam dal komplet foto z Dachsteinu, tak si to užijte alespoň z 
pelechu.

karlos          20.2.2007 17:33:46
Uz to maji i na strankach. Takze to se jako na Javorici pojede az nakonec? A v kratky bude Kremesnik i Cerinek? Tak 
no nevim, komu tim pomuzou!! :-(

HANKA          20.2.2007 11:35:19
Ahojky kamarádi!!! Mám žhavou novinku letošní Tři VRCHY!!! se pojedou v opačném SMĚRU!!!!! Můj dlouhodobý 
sen..se vyplnil! Takže ladte stroje a makejte na sobě, at jim Extrem Team v červenci ukáže ZÁDA!!!!

pepa          19.2.2007 17:06:05
alpentour mám



karlos          19.2.2007 12:56:55
BTW: Na internetu dochazej obrazky do foto dne. Takze budem muset asi sahnout do nasich zdroju. Kouknete jestli 
nemate doma jeste nejaky fotky, ktery nejsou tady na webu!! Treba letosni Alpentour nikdo nefotil?

karlos          19.2.2007 11:27:52
Renato, proc by ses nemohla tesit? Novy dresy do ty doby stejne urcite nebudou, tak prece bys nejela zase v tom 
starym! A treba se i troch opalis!! ;-)

Monís          15.2.2007 12:49:47
Jiří na webu jsou konečně fotky ze šlapky. Hlásím zdárně ukončený zimní semestr:) Zdravím všechny. 
http://www.slapka.ic.cz/foto.php

Renata          14.2.2007 22:16:57
Karlosi, ty prasáku! Kvůli splnění tvého snu se opět nemůžu těšit na Vystrkovskou 250 :(((

Pamela          13.2.2007 11:16:01
Pepo, kde se to v tobe bere ?? Ja uz te chtel odepsat. Gratuluji a menim svuj treninkovy plan.

vera          8.2.2007 6:01:28
Pepo, blahopřejeme ke krásnému čtvrtému místu.

pepa          6.2.2007 15:44:16
všichni

Pamela          6.2.2007 13:43:33
Vystrkáči, jazdíte někdo Šelu ???

vera          6.2.2007 6:03:12
Karlos, už jsem to vyzkoušela a funguje to výborně. Dík.

vasek          5.2.2007 18:53:16
Tak ja se hlasim: Dorazim na vikend a potrebuju od Pepy a od Slovana podpisy na zadost o registraci sdruzeni, aby se to
dalo poslat na Ministerstvo. Ja bych to poslal klidne driv, ale musel bych padelat podpisy a to jsem radsi neriskoval:-)

karlos          5.2.2007 12:01:45
Zdar, tak to vypada, ze nam zase zacalo poradne fungovat logovani. Takze se zase muzete prihlasit a uz by vas to melo 
nechat prihlaseny porad. Doufam, ze to ocenite a bude o to casteji psat do fora...

karlos          1.2.2007 13:58:01
Kolegové z Ledče nad Sázavou reporty ze závodů zhudebňují. Zkuste si poslechnout ...

pepa          31.1.2007 18:34:45
fuj...taková pohoda a ty mě takhle vyděsíš uprostřed zimy

Pamela          31.1.2007 15:59:57
Uz je mozno se prihlasit na Krale 2007 http://www.sumavanet.cz/triatlon/ Uz se tesim Pepo...

karlos          30.1.2007 16:46:43
Je, no tak to vsem zavidim. Kolik bylo lidi na tom Sacberku? Byly dlouhy fronty? A kolik tam stoji vlek? Thx. BTW: 
Jeste porad je na Vysocine snih? V Praze uz po nem neni ani pamatka. Jirko musime udelat tu web kameru....

vasek          30.1.2007 11:53:52
Ja byl v nedeli v Donovalech na Slovensku a taky docela pohoda:-)

Jirka K.          29.1.2007 16:41:28
Karlos: v patek vecer a v sobotu rano na Sacberku. Docela jsem si to prvni lyzovani v sezone uzil. Vojta: tak tady v Pze 
zacalo jaro. :)

vojta          29.1.2007 15:18:04
Nevim jak u tebe ale tady chumelí jak kráva

Karlos          29.1.2007 13:38:34



Snih uz asi zase slejza, takze to vypada, ze minuly vikend byl letos jedinej dobrej na lyzovacku. Tak kdo jste to stihl? Ja
ne :-(

vasek          25.1.2007 18:26:29
Pro reistraci je to v pohode, ale je lepsi mit tam napsanou podstatu cinnosti, aby to pak nekdo nenapadl. jina otazka je, 
ze pokud bude mit sdruzeni nejake oficialni prijmy, tak by se teoreticky taky melo podavat priznani k darovaci dani a k 
dani z prijmu plus vest nejake ucetnictvi...ale to muzem u Cihaku resit az budem oslavovat povoleni registrace:-)

karlos          25.1.2007 9:51:58
Ok, takze tim Pepa asi diskusi uzavrel :-( Takze to asi Vasku muzes poslat...

pepa          24.1.2007 18:42:07
Já si myslím, že to asi není až tak důležitý, co je tam všechno napsáno.

karlos          24.1.2007 14:04:17
Abych opravdu otevřel tu diskusi, tak bych se chtěl zeptat, jestli by nebylo dobrý do sekce "Zdroje příjmů" přidat i 
možnost výdělků z plesu a případně i ze jinejch akcí (např. z Vystrkovský 250ky).

karlos          24.1.2007 11:58:56
Tak díky Vaškovi nabrala snaha Extrem teamu o založení občanského združení podstatně svižnější tempo a rychle se 
stává realitou. V sekci TEAM naleznete odkaz na návrh stanov. Zaroven bych tu chtel otevrit nejakou diskusi, ktera by 
vedla k eventuelnim upravam ci dodatkum a nebo pouze potvrdila, ze je navrh v poradku a ze ho muzeme odeslat na 
ministerstvo.

vera          24.1.2007 11:49:12
Přátelé zmních sportů: v pondělí 29.1. dělám poslední objednávku míst na třídenní lyžování(od 9.-11.2) do Rakouska. 
Máte-li ještě někdo zájem, ozvěte se. A neváhejte!!! Sněhové podmínky budou určitě super!

karlos          24.1.2007 9:54:14
Prague cca 20cm! Prazaci jazdej jak pripokakany ;-)

hooger booger          23.1.2007 20:56:42
live from Pelhřimov : HURÁ SNĚŽÍ !už 5cm

vasek          23.1.2007 19:04:30
Byl jsem v sobotu i v nedeli v reprezentacni kancelari Extrem Teamu U Cihaku, ale zapomnel jsem to vytisknout a 
stavit se za Pepou... Ja to poslu Pepovi a muze se to odeslat na Ministerstvo. Karle, tobe poslu draft stanov na mail a 
muzes to vystavit na web pro pripadnou diskusi...

karlos          23.1.2007 9:52:23
Pepo, Vasku, jak to vypada s historickym podpisem registrace Extrem teamu? Doufam, ze date zavcasu vedet, abychom 
se teto slavnostni chvile mohli vsichni zucastnit!!! ;-)

kani          21.1.2007 22:20:00
No zas tak tvrdy to nebylo - akorat sme dojeli do Zeliva na pivo ;-) Ale ten vitr stal za to ...

Jirka          20.1.2007 15:52:10
Tak hlásím že mám kolo promazané naladěné a zítra začínám tvrdě trénovat tak se na mě těšte!!!

Martin          19.1.2007 19:49:36
Tak na Hochkar je naplnenej autobus 50ti lačnejma lyzarema a tobe , Vero, diky za prani. Snad to vyjde a nebudu to 
muset v patek vecer rusit.

vera          18.1.2007 6:34:11
Nechci ti Martine brát iluze, ale já už letos ruším třetí jednodenní lyžovačku v Rakousku. Jestli se vám zadaří a 
napadne, tak pak už mi nezbývá než vám popřát pěkné počasí. Toho totiž na Hochkaru bývá také pomálu. Ale třeba to 
vyjde.

Martin          16.1.2007 17:41:38
Nedelejte si prdel a koukejte se hejbat. Po nedeli tam napadne cerstvej prasan, rolby udelaj svy a v sobotu to bude 
extrem. Tak jsem zvedavej, zda nekdo z extremteamu bude hoden tohoto nazvu!!!!

hooger booger          15.1.2007 23:02:42



To Martin: fialky už jsou odkvetlý,ale začínaj dozrávat slunečnice.

Martin          14.1.2007 22:48:01
To Vera: no sbirat filaky tam urcite nejedem. Sleduj www.hochkar.at Kdyby to melo stat za vyliž, tak to klidne den 
predem muzem zrusit!

hooger booger          14.1.2007 13:29:00
web-cam.from ELEKTRÁRNA : čas11:00 ,jasno,vítr: severo-západní,rychlost větru:rychlejší než já, teplota: 8-
9°;HOSPODA OTEVŘENA!Bernard:11°;12°;rosný bod:sedmý schod;tlaková tendence:po II.pivu mírný 
vzestup;hladina řeky v normálu.Počet bikerů:0ks.Pozdní návrat domů k obědu:drškovka.

vera          12.1.2007 5:56:16
Martine, na Hochkaru se lyžuje?

Martin          10.1.2007 20:52:48
Nabizim HOCHKAR, 27.leden, jednodenni lyzovacka. Permice 26 Euro, bus 300,-Kc. Odjezd ve 4:00 od Maje.

hooger booger          10.1.2007 20:45:55
Pepo , můžu se tě na něco zeptat ?

karlos          10.1.2007 10:09:07
Tak dnes ve 24:00 odjezd na Pitztal. Uz se moc tesim. Drzte mi palce, at si neco na tom boardu neudelam. A kdyby 
nekdo jeste nevedel, jaky dve vyhody snowboard ma, tak se zeptejte Pepy ;-)

HANKA          8.1.2007 10:50:01
Zdravím naše družstvo:)))) Předem chci poděkovat Karlosovi, za milý článek skoro žurnalistický počin!! O našem 
společném švihu, na trochu jiných bikách! Jinak vám všem doporučuji, na stránkách VELA v rubrice aktuality-je bezva 
článek napsaný jedním borcem, co jel Sudety! Má název SUDETY NA KREV a je to, opravdu povedené!!Tak trochu 
jako - Jel jsem Krále Šumavy...

pepa          7.1.2007 15:08:24
Hostinec u Čiháků: mlha, 20°C,technický sníh jen v mrazáku, částečný provoz

vera          7.1.2007 15:04:21
zatím žádné zprávy.Asi všichni mapují terén!

hooger booger          7.1.2007 13:40:07
livě z Křemešníku: 5 až 7°C,lehké mrholení,větrno,oblačno,slezdovka bez lyžařů-leč krásně klouže,hospoda otevřena,v 
terénu mlaskačka-nádhera. Co hlásí ostatní webkamery z hřebenů 
Čeřínku,Mešnice,Melechova,Vystrkova,Javořice,Stražiště a dalších kultovních míst?Základna bikerů elektrárna už 
funguje?-To abych tam nejel zbytečně.Ď.

hooger booger          5.1.2007 22:12:07
Zajímavá beseda.Pár věcí je už jasnejch:Pepa je předseda sdružení a nejčastěji sídlí i s členy přípravného výboru v hosp.
U Čiháků .Naposledy byli viděni,jak ztrestali nejakou láhev pálinky a vedli hádku o tom,jestli je Slovan víc Maďar 
nebo Tatar.Nakonec dopadli jak Dánové.Akorát na Karlose nic nezbylo,protože přišel pozdě,jelikož psal nějakou 
estrádu.Nakonec se všichni shodli na jediném : VAŠKU ,nech čabajky čabajkama a KUP KOLO !

vasek          5.1.2007 18:14:55
Rikam si, ze by mi urcite stacil ten Grand Canyon 6 za 1000EUR, ale kdyz budou penize, tak vezmu full Nerve XC4 za 
1400 at to stoji za to...

Vojta          5.1.2007 16:13:16
To Vašek : myslim že grandcanyon 7 je super Já bych do něj šel (mít ty prachy)

Vojta          5.1.2007 16:01:33
Nestačim se divit , tadyto valí brzděte na to nejsem zvyklej :)

vasek          5.1.2007 12:37:22
Madari jsou spis neco jako Finove nebo Tatari, ale jak jsou vsude okolo nich Slovani, tak uz je to poradne promixovane 
a nemuzes si byt nikdy nicim jistej:-)

Slovan          5.1.2007 10:28:33



Oni jsou madaři určitě taky tak trochu slovani, co? - zjistím to...

karlos          5.1.2007 9:50:00
Slovane co si za Slovana kdyz chces pit nejaky takovy barbarsky piti? Abychom zachranili neposkvrnenost tvy 
prezdivky, tak bychom to meli vypit bez tebe! ;-)

vera          5.1.2007 6:05:39
To Vašek. S výběrem kola bych ti fakt ráda pomohla, ale jsem v našem teamu spíše přes buchty než přes techniku. Při 
výběru kola jsem také hledala radu u odborníků. Ale pokud přivezeš tu pálenku, myslím, že nejlepší rady máš zajištěny. 
A jediný co ti můžu poradit je , abys to neuchvátal. Vybíráš si parťáka do pohody, ale i do nepohody. Tak vybírej v klidu
a pořádně.

vera          5.1.2007 5:53:33
Lidi,dva dny se nedostanu k počítači a tady se dějou věci.To sdružení je super nápad. Jestli bude sídlo v té či oné 
hospodě je mi jedno, hlavně předseda aby byl výkonnej a spolehlivej. A takového máme! Takže s Karlosovým návrhem 
plně souhlasím. Doufám, že proti tomu předsedo nic nemáš a budeš tuto funkci vykonávat svědomitě a s láskou.

vasek          4.1.2007 22:29:21
Jj, körte palinka je supr-jedna z prvnich veci, ktery jsem tady poznal:-)) Ja vam lahvinku vezmu na nejake zasedani...

Slovan          4.1.2007 21:52:52
Hele Vašku, v Madarsku maji dobrou Kerte pálenku (hruškovice), tak troch přivez. Představenstvo extrem teamu ji 
občas požívá na trudomyslnost...

karlos          4.1.2007 16:54:26
Nebo U Pihavka? ;-)

karlos          4.1.2007 16:53:52
Jaky dame sidlo druzstva? Hospodu U Cihaku?

vasek          4.1.2007 16:49:18
to pepa: po mailu muzem vyresit to sdruzeni - ja budu potrebovat inicialy pripravneho vyboru, predsedy a sidlo 
druzstva...do hospody pak uz prinesu polotovar k podpisu a doladeni. Ale jak jsem psal, domu se chystam nejdriv risti 
patek, mozna jeste pozdeji...

pepa          4.1.2007 16:43:25
každej za to dá o 1/3 až 1/2 víc než si myslí.

pepa          4.1.2007 16:40:38
Řešit kola po mailu, to fakt neumim, to je na dlouhý povídání, sami dobře víte, že ke kloudnýmu závěru docházíme až 
tak po pátym pivu:)

vasek          4.1.2007 16:31:26
To Karlos: No, puvodne jsem chtel dat za nove kolo max.30litru a koupit pekny HT, ale uz jsem skoro zlomenej na ten 
full za 1,400EUR(viz bike-forum). To ale ani nemuzu rict mame, ktere jeste dluzim 350litru, co jsem si pujcil na byt:-))

pepa          4.1.2007 16:31:00
Navrhuju,dát si sraz v pátek v hospodě ve 20.00 a tam to doladit,jak klub, tak kola.

vasek          4.1.2007 16:08:50
Tenhle vikend urcite neprijedu a zustavam v Budapesti. Myslim, ze to zas tolik nespecha, ale muzem se s predsedou 
domluvit po mailu - ja to zatim doladim, a pak uz to v hospode jen napodepisujem a odeslem:-))

karlos          4.1.2007 16:05:42
2Vasek: To konkurencni forum se ti rozjelo celkem pekne. A jak se dalo cekat, presvedcujou te do toho skoro 
nejdrazsiho modelu. Ale jestli na to mas, tak do toho jdi. Podle toho, co tam pisou a podle toho, co mi rikal kamos, 
kterej radil s vyberem kola mne, je dneska full to spravny rozhodnuti. Skoda jen, ze se nam tady poradne nevyjadril 
Pepa nebo Pamela :-( Ale oni uz z tebe asi maji strach, to jsou celi oni ;-)

Renata          4.1.2007 15:53:55
Kájo nemrač se:)stránky jsou super,je vidět, že vše píšeš s láskou a prožitkem, má to ducha.Když jde o radu, tak věř, že 
by se spoustu lidí vyjádřilo, ale je to těžké, kolo je jedna věc, představy a očekávání od něho je věc druhá...Já jsem 



zadní odpružení také chtěla a bylo mi řečeno to samé, komfort při jízdě na úkor nepatrného snížení času. Ale je to jen 
názor, nevim jestli dobrý, nebo špatný.

karlos          4.1.2007 15:53:44
Vasku Pepa je vseobecne uznavanym predsedou. Takze jestli v patek muzes, tak to spolu proberte a vymyslete dalsi 
postup. Ja se tam za vama snad stavim, ale do 20:00 to urcite nestiham.. :-(

pepa          4.1.2007 15:37:05
Navrhuju,dát si sraz v pátek v hospodě ve 20.00 a tam to doladit,jak klub, tak kola.

vasek          4.1.2007 11:44:43
Karlosi, diky za pomoc-mezitim jsem zkusil konkurencni forum,urcite taky znate: 
http://www.bike-forum.cz/forum/274977/483622/forum.html Ale co bysme hlavne meli resit tady, je ta registrace 
obcanskeho sdruzeni/sportovniho klubu - nevim s kym o tom mam mluvit?? Kdo bude predseda? Uz mam vzorove 
stanovy a zadost o registraci na Ministerstvo vnitra, ale potrebuju nejake osoby a sidlo a dalsi veci...

karlos          4.1.2007 10:41:07
K čemu vlastně ty stránky máme? Já potřebu trávit na nich hodiny práce nemám. Ani platit za doménu nemusím. Jestli 
se vám zdá, že sem nemáte co psát, tak je můžeme zrušit a uleví se nám všem!!!

karlos          4.1.2007 10:40:47
Včera i předevčírem tu bylo přibližne 20 lidí. To se nikdo nedokážete vyjádřit Vaškovi k tomu kolu?

pepa          3.1.2007 18:23:43
Pamelo,musím tě upozornit, že letos nenechám nic náhodě a zaútočim už na Králi. Cejtim v kostech, že to asi neuvisíš.

pepa          3.1.2007 18:13:50
Václave, ty snad nechceš závodit??? :):):)

vasek          3.1.2007 11:37:13
No ja taky nevim jestli ten full ma pro me smysl. Kamos mi rikal, ze pokud nechci jezdit zavody a delat nejake 
vysledky (na HT pry tam usetris nejaky cas), tak full si vic uzijes kvuli tomu komfortu. Jinak HT bych vybral tenhle za 
priblizne stejnou cenu: http://www.canyon.com/mountainbikes/index.html?b=117 nebo tenhle FS 
http://www.canyon.com/mountainbikes/index.html?b=46 Kazdopadne budu vdecny za jakekoliv rady a pripominky...

karlos          3.1.2007 9:41:21
Ahoj Vašku, díky za informace. Doufám, že se ti Pepa ozve a nějak to dotáhnete. Jinak to kolo vypada podle mě dobře. 
Akorát bych se zamyslel nad tim, jestli chceš opravdu fulla (zadní odpružení). Bez něho by to bylo o mnoho levnější. 
Ale snad ti k tomu něco napíše někdo, kdo tomu rozumí víc. Fulla měl, co já vím, asi akorát Pamela...

Hooger Booger          2.1.2007 21:06:38
Karlos,ten článek je famózní!!Měl by jsi toho svého umění nějak výhodně využít-třeba napsat silvestrovskou estrádu 
pro TV NOVA.Jinak leden je nádhernej měsíc,to držím ještě s ostatními krok v počtu ujetých km.

vasek          2.1.2007 19:37:27
Znate nekdo tahle kola?? http://www.canyon.com/mountainbikes/ Kamarad z Nemecka mi to doporucoval, ale ja se v 
mountainbikach moc nevyznam a asi bych vybiral ty jejich nejlevnejsi modely...tusim, ze mi puvodne doporucoval 
tenhle: http://www.canyon.com/mountainbikes/index.html?b=46

vasek          2.1.2007 19:31:20
zdar bikeri, tak jsem se ptal na ten sportovni klub - kamarad to zakladal jako obcanske sdruzeni (stanovy, organy a 
zadost se poslou na Ministerstvo vnitra, to uz jsem jednou delal), a pak to jeste dodatecne registrovali jako sportovni 
klub, ale to uz neni nutne. Stanovy sezenu a kouknu na to, pripadne je trosku predelam - musite si zvolit predsedu a 
mistopredsedu nebo to udelat jako zavod o funkce:-) Uz koukam na horska kola a chystam se vas letos prohnat na 
nejakem zavode:-)

Pamela          2.1.2007 10:39:27
Pepo, skore je opet na nule. Zaciname znova. Drzim ti palce.

pepa          23.12.2006 16:04:27
ha,ha,jedinej někdo, kdo má termosku a rum je Slovan

karlos          23.12.2006 11:39:41



A nekdo by mohl vzit termosku s grogem. Hospoda bude urcite asi posedme zavrena :-(

Renata          22.12.2006 20:01:40
Ať se vám to v neděli vydaří, já vám můžu jen z povzdálí závidět. Přeji Všem Extrémistům krásné Vánoce a do nového 
roku úspěch a zdraví.

pepa          22.12.2006 18:49:19
Ahoj,letos se zřejmě nebude opakovat brodění po pás ve sněhu jako minulý rok, ale i tak se těším na tradiční asi osmý 
štědrodení výjezd na Křemešník.Odjezd z Vystrkova ve 12.00 tzn. po 13 hodině sraz na vrchu.

karlos          22.12.2006 15:19:57
Zdravím všechny bikery! Doufám, že nezapomenete na tradici a že se sejdeme 24.12. na Křemešníku !! Pokud to 
někomu nevyjde, tak přeju hezké Vánoce a šťastný nejen Nový, ale i nový rok!

karlos          22.12.2006 15:12:36
Od Věry: Pokud máte někdo zájem s námi vyrazit na hory, dejte vědět. Bude-li sníh, tak se jede na 100% i v případě 
malého počtu lidí.

Monís          21.12.2006 9:38:22
Přeji Vám všem krásné Vánoce a super rok 2007.Ať Vám vše vychází v rodině,na kole,v práci a v osobním životě. 
Pěkně odpočívejte a nabírejte kila AŤ MÁTE MOTIVACI:) pa

Monís          21.12.2006 9:34:39
ahoj přátelé,už druhý rok vyrážím na kole 31.12 na Javořici. Je to takový pochod ale můžete jet i na kole:).Je to celkem 
legranda mezi lyžařema a sáňkařema:))(hlavně loni).Jestli máte zájem tak vše přiblížím.Dostanete památeční knoflík ale
musíte jet rychle(což o vás nemám strach) loni už byly fuč a přišel mi poštou až na Velikonoce:).Na konci si můžete dát 
i buřta a rum:).

Zbych          19.12.2006 9:22:20
Zdar všichni. Tak jsem po delší době zavítal na forum a těšil na další super článek o výstupu části extrem teamu na 
Sněžku. Bohužel jsem nic nenašel. Koukejte tam hodit pár řádek nebo napíšu jak to tam vypadalo. A když už jsme tam 
neměli sních tak nám alespoň velký horský vůdce Pepa promítl super snímky ze Skiaplu v Tatrách.

vera          13.12.2006 23:24:37
Šilerovi hlásí připojení na stránky z domácího zdroje. Luboš začíná pečlivě pročítat čerstvé informace(i ty staré). Tak 
piše, ať má co číst.

pepa          13.12.2006 19:37:51
Luxusní zelí samozřejmě opět bylo,mňam, s kuželkama to bylo tentorát horší:)

karlos          12.12.2006 22:08:39
2Pepa: Tak se aspon pochlub, jak dopadly kuzelky! A co to luxusni zeli? Bylo?

Renata          11.12.2006 22:03:19
Tam nebyl sníh??? To je divný. Já ho měla doma plnou mísu ;-)

pepa          11.12.2006 19:21:46
psát budu, až bude sníh

vera          11.12.2006 5:56:11
Lyžaři, jak jste si užili víkendový sjezd? Doufám, že se najde někdo, kdo nám, co doma poctivě pekli cukroví podá 
kvalitní zpravodajství a popíše zážitky.

kani          10.12.2006 14:23:40
z cerstvyho horskyho vzduchu ti prece nemuze bejt zle ???

karlos          8.12.2006 9:57:32
Nikam nejedu! Bylo by mi zle :-(

Slovan          7.12.2006 21:04:09
Co ty Karlos, jedeš na hory?

pepa          7.12.2006 18:59:00



Co, jak se ma delat?

karlos          7.12.2006 12:17:03
Čau, dneska davali v TV dokument "Nehasit Horim!" s Terezkou Huřikovou. Bylo to super a v nedeli to opakujou tak se
na to urcite kouknete at vidite jak se to ma delat ;-)

karlos          6.12.2006 15:43:15
Zbych mi volal, ze schani na vikend nekoho na hory. Tak jestli mate chut na vylet, tak mu dejte vedet. Na lyze to asi 
nebude, ale i tak to bude urcite super. Jede pulka extrem teamu, takze se nemusite bat, ze bude nuda ;)

vera          1.12.2006 6:09:29
kdepak, předcednictvo má strach, že se nás pro naši vysokou výkonnost budou bát okolní teamy :-)))

kani          1.12.2006 1:09:53
bylo nas vic co nemeli dres!! :-( kde to vázne ???????? asi precednictvo nechce abysme delali ostudu na okolnich 
zavodech :-)

Renata          30.11.2006 17:55:42
No jasně,cvičim jógu.Letos mi to nevyšlo,neměla jsem drez.

karlos          30.11.2006 16:42:09
Je, ahoj Renato, to je dost, ze si nam taky neco napsala :-) Tak jak probiha priprava na pristi Vystrkovskou 250ku? Uz je
v plnem proudu? Nebo valis sunky jako vsichni ostatni? ;-)

Renata          30.11.2006 13:08:15
Smekám před pani Šilerovou za literární i sportovní výkony.Ta básnička je vážně SUPER, nejni co dodat - jen obdiv.

Zbych          24.11.2006 17:21:19
Tak jsem po delší době opět našel cestu na domovské stránky a přišel jsem právě včas. Opravdu musím říst, že výroční 
zasedání (byť jsem zastihl pouze diskuzi) se vydařila. Už proto, že některé extrémisty jsem neviděl celý rok a bylo mi 
potěšení si s nimi popovídat a vychutnat si jejich humor (zvláště Věra). Jen mi chybí pár fotografií z konce akce, ale asi 
už nebyl nikdo kdo by to zdokumentoval.

pepa          24.11.2006 16:40:09
Věro, výborně, přesně tak to bylo.

karlos          23.11.2006 16:56:58
To neustaly prihlasovani pomoci jmena a hesla uz se resi. Problem neni na Vasem prijimaci. Mam prislibeno, ze nam to 
zase pujde tak, jako drive :)

pepa          22.11.2006 19:49:03
My jsme se Slovanem vyjeli v neděli,protože v sobotu nebyl čas a netakticky jsme zajeli do rajonu Hoogra 
Boogra.Samozřejmě jsme ho potkali na křížový pod Křemplem a násilně jme byli dotaženi do hospody(motorest 
Farma)naštěstí nám půjčil světlo a blikačku,aby jsme se vůbec dostali za tmy domů.

HANKA          22.11.2006 17:15:01
Ahojky Jiří, tak to ano, to beru. To je země zaslíbená, tam stále toužím jet!! Doufám jen, že tu příští sezonu, už se mi to 
podaří..Beskydy to je kopců ráj! A to je to pravé, pro nás z Vysočiny! Jinak Kájo, myslím že se asi vážně vyplatí, 
investovat do pořádného bika! Ale s tím, do Prahy asi už nemůžeš vůbec!!!

Jirka          22.11.2006 16:17:27
Čau Hani já jsem trávil víkend v Beskydech(dal sem si tam 7O kiláků a měl sem toho dost)tak proto jsem se Ti na tu 
Tvojí akci nehlásil.Jsem tedˇnějakej marnej tak se nezlob.

karlos          22.11.2006 15:39:00
Jen tak mimochodem, abyste meli co cist a abych Vam dopral trochu ty skodoliby radosti z ciziho nestesti, tak o 
vikendu se mi pokusili ukrast auto. Diky Bohu se jim to nepovedlo, ale stejne udelali skodu asi z 10tisic :( Takze uz fakt
nevim, co mam delat. Kdyz jsem mel starou fordku, tak jsem se o ni nemusel bat a ani na nejakym skrabanci mi 
nezalezelo. Ale problem byl v tom, ze me to obcas nekde nechalo. Takze jsem se placnul pres kapcu (resp. jsem se 
zadluzil na tri roky) a koupil poradny spolehlivy auto. No a za tri mesice, co ho mam, jsem do nej krom benzinu vrazil 
uz 30tisic. Jsem z toho ted dost znechucenej a vubec nevim, co s tim. Zacinam uvazovat o tom, jestli auto opravdu 
potrebuju. Jak by mi bylo, kdybych zadny nemel...



karlos          22.11.2006 15:34:25
Hanko nic si z toho nedelej. Priste musis slibit grilovanou krutu. Na tu Slovan s Pepou nalakali vic lidi, nez na 
Vystrkovskou 250ku ;))

HANKA          20.11.2006 16:11:09
Ahojky kamarádi, musím tedy konstatovat, že jste mě jako Tým zklamali, myslela jsem, že se zapojíte na sobotní bike 
se mnou a ono nic. Nikdo jste se neozval... Počasí na listopad báječné. Škoda, tak jsem jela sama, trasu jsem měla pro 
vás vymyšlenou parádní, přece jen za ty léta ježdění....:))))))

HANKA          16.11.2006 11:19:13
Ahoj Karlosi! Napiš mi prosím tvůj mejlík něco ti pošlu, v seznamu našeho týmu není. Díky!!!

karlos          16.11.2006 9:47:16
2Kani: Doufam, ze si se nezalekl a palbu opetoval! ;)

pepa          16.11.2006 8:59:25
opatrně

vera          16.11.2006 6:00:39
To Pepa. S tím - kdo tam byl - ti myslím můžu dost pomoci. Mám spoustu usvědčujícího materiálu.

vera          16.11.2006 5:56:51
To Kani.Byla mi zima a strašně jsem chtěla potkat někoho, kdo by mě svezl domů. To seš teda pěknej kamarád, že jsi 
mě tam nechal.

karlos          15.11.2006 20:18:25
No vidite, ze to jde!! :)) Pepo, jak vypadal hokej? Ten si pamatujes?

pepa          15.11.2006 19:11:28
Vás zajímá, kdo tam nebyl, mě by zase zajímalo, kdo tam všechno byl:).

pepa          15.11.2006 19:05:57
Karlosi,akce se mi líbila a nádivka mi chutnala...a těch deset piv mi taky chutnalo...a matonka na konec mi taky 
chutnala.

Kani          15.11.2006 16:19:08
Vcera u Kladin po me vystrelil sileny myslivec.Byla to desna rana,nastesti trefil jen zadni plast....

Kani          15.11.2006 16:13:26
Tak ja taky neco napisu aby mel Slovan co cist:-)V nedeli sem v Pelhrimove u nemocnice videl Veru.Nevypadala moc 
nadsene tak sem usoudil ze asi jde do prace a navic ze je po vopici !!!

Slovan          15.11.2006 12:50:31
Souhlasím s Karlosem, nikdo nic nenapíšete a pak nemám co číst. Já sám už nevím co bych vám každý den psal, tak se 
snažte. Jinak se omlouvám za stísněný prostor konírny, příště zaručuji při takové účasti celou hospodu. Díky všem za 
účast.

vera          15.11.2006 11:09:23
Fotečky jsou super a už se na nich pracuje. Nejsem na tom časově nejlépe, ale vydržte, dělám co můžu! Jo a taky by mě 
zajímalo, proč někteří nedorazili a nechali si ujít tak skvělou akci. A pipka byla samozdřejně výborná a ta 
nádivečka......Doufám, že to zase brzy zopakujem.

karlos          15.11.2006 9:30:33
Tak ja nevim. Udelal jsem si takovou malou statistiku a zjistil jsem, ze chodi na nase stranky priblizne 15-20lidi denne. 
Jak je teda mozny, ze nikdo nic nenapise do fora? To nemate co napsat? Me by treba zajimalo, proc nekteri v sobotu 
neprijeli? Nebo jak se vam ta akce libila a jak vam chutnala nadivka? Slovane, vybral jsi dost penez? Vero, kdy budou 
fotky?

karlos          12.11.2006 11:41:35
Tak jsem se prave vratil... kdo neprijel, prohloupil. Akce se vydarila a pipka byla moc dobra. Slovan na ni vybiral 100,-
Kc, tak kdo jste nedal, tak se s nim domluvte.

HANKA          9.11.2006 15:08:57



Josko, právě musím jet za Petrou Chadimovou, přijede z Německa, už jsem jí neviděla víc jak půl roku..pokud to půjde 
řeknu jí, a přijedeme spolu!

Monís          8.11.2006 23:32:38
Haničko v kolik tam v So pojedeš?Ja to planuji až na večer protože ze školy přjedu v So.Dej prosim vedět ju ppapap 
Těšim se

pepa          8.11.2006 18:41:11
Se Slovanem jsme říkali, že můžem začít třeba ve tři hodiny, ať si to užijem.Jinak krůta je objednaná na sedmou hodinu,
nocleh možný v místě,autobus nebude.

pepa          8.11.2006 18:34:23
Hanko, ty snad nejdeš v sobotu?

karlos          8.11.2006 14:33:00
Taky by me zajimalo v kolik to priblizne zacne. Tak dejte dyztak vedet! Jinak se uz tesim na krutu. Doufam, ze to bude 
zase poradnej macek jako loni ;)

Kani          8.11.2006 9:45:00
v kolik zacina ten kemp ????a bude rozvoz domu autobusem ???

HANKA          7.11.2006 20:41:15
Čauky moji kamarádi, udělalo se nám opět pěkné počasí, tak vás tím to zvu na poslední společný bike této sezony, 
mohlo by se tak stát 18.11. sobota, to by mohlo vyjít, ne? Sraz na Vystrkově. Napřed mi napište jak to vidíte, a pak 
podle toho kolik nás bude, upřesníme čas. Zkrátka není, přes společný bike s přáteli!!!!!

Jirka          7.11.2006 19:27:24
No tak teda když jinak nedáte tak já taky přijdu.V kolik to vypukne?

Monís          4.11.2006 9:10:08
Také potvrzuji svou účast!!!! a těším se pa

pepa          3.11.2006 17:35:29
Zváni jsou všichni!!!!!

vera          2.11.2006 5:59:48
Šileraci potvrzují učast a těší se!

karlos          31.10.2006 10:54:36
Pepo, Slovane, jak to vypada s letosnim Extrem campem? ;)

pepa          27.10.2006 16:53:30
Mám na mysli celkový grand slam.

Pamela          27.10.2006 13:46:48
Ty jsi letos nejel Krale ???

pepa          26.10.2006 18:44:47
Jestli mě někdy zafikneš, tak si taky konečně pořídím nový bike, zatím mi pořád stačí stará dobrá sektorka.

Pamela          26.10.2006 18:15:34
Pokud na nem zrovna budu sedet ja, pak ano

pepa          25.10.2006 19:45:54
Bude mít motor?

Pamela          25.10.2006 17:44:50
Na pristi rok sestavuji novy supr stroj !!!

Monís          23.10.2006 11:57:45
Moji přátelé!děkuji Vám za všechna blahopřání a za nečekané překvapení.Bylo to super:) Fakt moc díky Jste zlata!
Doufám, že 250 nebyla poslední letoší akce!Hezký den všem:)



kani          21.10.2006 21:06:25
Mončo tak ať se daří,ve škole i na kole :-)

pepa          20.10.2006 18:43:19
Dachstein jsme pokořili,snad se mi podaří něco napsat.

Jirka          20.10.2006 15:46:58
Cus Monísku i já Ti přeju vše Nej.....a at se Ti ta oslava vydaří.

Monís          19.10.2006 15:03:35
Děkuji Vám VŠE za přání Jste moc hodní Děkuji moji přátelé:) Ale ta pozvánka 100pro platí!!Koukejte přijet!!Těším se
na Vás

Monís          19.10.2006 15:02:04
Haníku, tak je to u Červené Řečice. Pojedeš okolo parku,směrem na Želiv(okolo bus. zastávky, tam jak jsme jednou 
zkončili s tima klukama co jsem podkali na elektrárně:)))) A pak serpentýnkama nahoru a v první zatáčce je ta chata:) 
Když to neuvidíš tak to uslyšíš:)) ju Moooooc se těším na moje zlato!!Klidně vem koho chceš sebou ju!!!

HANKA          19.10.2006 14:21:00
Ahojky Monýsku, počítám s tím napiš mi kdy a přesně kde, budeš slavit, stejně bych přijela, chtěla jsem ti popřát!! 
Jinak se ozvěte horolezci naši, pokořili jste Dachstain??

Slovan          18.10.2006 10:52:05
Monís všechno nej, nej a pořádně tu dvacku oslav.

vera          18.10.2006 5:46:25
Přidáváme se ke gratulantům. Vše nej a ať pořádně našlápneš do další dvacítky.

pepa          17.10.2006 19:06:31
Všechno nejlepší k narozkám. Ať Ti to studuje a hlavně jezdí:)P.

Monís          17.10.2006 18:21:30
Gratulace k 18 místu Haníku Jsi šikula Hurá hurá hurá.Kdy budeš mít Haníku na mě čas?Ze so na Ne slavim 20 
narozky, to jsem kuře co:) Tak zda má někdo chuť zapařit tak písněte do fóra a já to vše upřesním. Možno i přespat, 
chata u Červené Řečice:) papapa M Hezký večer všem

HANKA          16.10.2006 14:17:46
Ahojky!! moji milý bikeři hlásím Jizerky pokořeny!!Krásný podzimní výlet na našich horách! Z 200 žen 18 místo, 
spokojenost...

pepa          14.10.2006 21:35:30
Pozdrav z Dachsteinu posila Pepa a Tomasove

pepa          11.10.2006 18:59:59
Hodně štěstí v jizerkách,já se jedu s Tomasema pokusit vystoupit na Dachstein.

HANKA          6.10.2006 18:22:11
Ahojky bikeři!! Já se tedy ještě k zimnímu spánku neukládám, brázdím terén našich luk a hajů až do prvního 
napadnutí...Chystám se na AUTHORCUP pokud máte chut zajet si společný švih v podzimních Jizerkách tak jdeme na 
to!!! Na světě je přece tak krásně, na kole...

pepa          6.10.2006 17:43:43
Tak to mi bude vyhovovat.Další závody pak můžu strávit v kiosu.

pamela          6.10.2006 11:30:46
Kral se bude pristi rok hodnotit dvema body.

karlos          6.10.2006 9:15:33
Tak ja nevim. Delam si ty stranky jenom pro sebe nebo sem taky nekdo leze? Proc nikdo nic nepise? To uz ste zase 
ulehli k zimnimu spanku? Neni to zbytecne brzo? Coz takhle jeste trochu procvicit techniku? Zde najdete instruktazni 
video ;)

Veronika          5.10.2006 18:43:13



Pro Monču - pokud bys měla zájem o foto z Jarošovské šlapky, tak se ozvi, něco pošlu

karlos          4.10.2006 16:08:34
Trosku se spozdenim jsem sem hodil fotky ze strasidel a napsal kratky clanek. Tak si uzijte obrazky a prekontrolujte mi 
prosim hrubky v clanku. Dik ;)

karlos          27.9.2006 14:11:37
Ja jedu na hody do Hodonina a tam se sfiknu ;)

pepa          27.9.2006 10:05:51
Jede někdo v sobotu do Soběslavi někoho zafiknout?

pepa          27.9.2006 7:55:09
Jezdi radši šalinó.

vera          27.9.2006 5:49:11
Moni,jen přeháněj,ať vědí jaký kapacity tady u nás máme.

karlos          26.9.2006 11:44:12
Monco, tak to neprehanej, at ty nebozaky neztrapnis! ;)

Monča          26.9.2006 10:37:33
Ahoj, tak už jsem ve škole(Brno):) No zatím tady monitoruji okolí.Jezdí tady hodně nadšených bikerů jako My.Mám tu 
hodně možností sportovat tak forma půjde nahoru:)) Mějte se krásně ju

karlos          22.9.2006 16:18:32
V sobotu 23.9.2006 se na Vystrkově v restauraci U Čiháků bude konat promítání videa a fotografií z letošního 
Strašidelného lesa. Přijeďte se podívat a dát si s náma pár hrnků Bernarda...

pepa          19.9.2006 19:51:22
Děkujeme Marušce za přepsání výsledků.

karlos          18.9.2006 15:41:24
Pokud má někdo z Extrem Teamu fotky a chce je nabídnout do sekce "Stahuj", tak to může udělat pomocí tohoto 
postupu:

1. Zabal fotky do souboru .zip.
2. Pokud nejsi zalogován (přihlášen), tak použij svoje jméno a heslo vlevo nad tlačítkem HOME.
3. Klikni vlevo nad tlačítkem HOME na svoje jméno.
4. Mezi odkazy na zobrazené stránce klikni na "Přidat soubor pro stažení."
5. Vyplň libovolný, ale výstižný název fotek (např. Vystrkovská 250 rok 2006 od Věry")
6. Klikni na tlačítko "Procházet", najdi výše zmíněný soubor .zip a zmáčkni tlačítko "Otevřít".
7. Bohužel se neukazuje žádný průběh kopírování. Prohlížeč (Internet explorer) nech otevřený a nic s nim nedělej. V 
případě velkého souboru to může trvat i hodinu, ale nakonec to napíše, že soubor byl nahrán.

kani          14.9.2006 15:48:45
Věro to já!!Akorát mě s--e že ty ostatní dvojice jsem podcenil.

vera          14.9.2006 10:48:59
A já proč mi to nejelo a tolik jsem se trápila. Asi mi někdo něco udelal s kolem!!!

karlos          14.9.2006 9:58:29
Chlapi takhle se vymlouvam ja, kdyz nemuzu vyjet nekam na kopec, ze mi nekdo udelal neco s kolem!! Proste to chce 
jen poctivejsi trening!! ;)

Jirka Z          13.9.2006 20:31:31
Ja mu nic do pití nesypal a ani o nepovolenejch látkách nic nevim asi ten becher byl nějakej závadnej (zřejmě dovoz z 
Polska)

kani          13.9.2006 18:52:37
Takže DOPINK!!!!!Bude diskvalifikace a já postupuju ve výsledkách na 24. místo!SLÁVA!

Pamela          13.9.2006 10:06:24



Startovni cislo 7, tedy jeho jezdec B mel velke problemy rano vubec vztat. Celou noc Brabcak nafukoval svoji 5-ti 
komorovou madracku, dvakrat zakleknul Pavla Sitlera a rano sem ho 50minut rval do auta. Za jizdy jen padal ze strany 
na stranu. NEKDO NAM NASYPAL NECO DO PITI!!!

pepa          12.9.2006 20:33:24
OPRAVA VÝSLEDKŮ-Startovnímu číslu 7. bude připsáno trestné kolo za usnutí člena týmu na zábavce a tím pádem se
propadne minimálně na 23 místo za Daimonda:)

vera          12.9.2006 6:24:12
Mám nádherné foto.A mám jich spoustu. Těšte se!!!

Martin          11.9.2006 23:20:38
Prdlajs, nic se balit nebude, nejsme sice v desitce, ale ve dvacitce zatim jo. A stejne - vo tom to neni. Pristi rok si 
prijdem zajezdit a pobavit se zas.

Martin          11.9.2006 23:13:51
Pravda, konkurence je rok od roku silnejsi, uz jsme se nevesli ani do prvni desitky, snad je cas to zabalit... Jinak pocasi 
v pohode, trat celkem gut, jen ty vystrkovsky kone by mohli rajtovat jinde nez na trati!! Do salamu s nima!!! Jo a ten 
vecerni bigbit moc moc dobrej!!

HANKA          11.9.2006 17:27:35
Ahojky bikeři, Náš Vystrkov se vydařil, zkrátka nezklamete! Učast velká až na to, že Lence opět zklamal..Velký dík 
Joskovi a Tomovi objednali jste letos konečně to správné počasí..Jelo se mi báječně...

karlos          10.9.2006 21:34:28
Tak uz jste si odpocinuli po narocny sobote? Jak se vam libil letosni zavod? Ja mam pocit, ze letos se to opravdu 
vydarilo! Vysledky dam na net hned jak budu mit cas...

kani          8.9.2006 14:46:26
2Jirka:dík,ale už se přihlásil Pepa Zumr

Pamela          8.9.2006 14:08:08
Pepo, vysledky 250 se jiz pocitaji do skore na rok 2007

jirka          8.9.2006 9:32:35
2Kani: jestli ještě nikoho nemáš tak bych rád jel. Jirka - viděli jsme se letos v Chýnově, byl jsem tam s Adamem

vera          8.9.2006 5:44:31
Tak to bude veliký!:)Prosím, pro nás nemohoucí,co celé léto neviděli kolo,udělejte nějakou objížďku kolem lesa.Prosila
bych pěkně po rovině a bez kořenů.

pepa          7.9.2006 18:48:43
V pátek v 17.00 příprava a značení trati. Sraz u Slovana.

karlos          6.9.2006 10:10:04
2Kani: Co je s Jirkou?

kani          5.9.2006 22:39:24
Jestli někdo víte o někom volném pro 250 tak mi prosím dejte vědět.

pepa          5.9.2006 16:40:23
To je k vzteku. První vyjížďka v novejch kraťasech :)

karlos          5.9.2006 11:27:54
Tak tohle video mi trochu pripomina sjezd z Tremalza...spustit

Pamela          4.9.2006 14:02:22
Lance semnou ject nechce, prej uz ho premlouvala nejakej Pepa. Je jen ze by to bylo vic fer.

karlos          4.9.2006 9:57:03
Takze bys byl radsi, kdyby si s sebou vzal kamose Lance a rozdrtili vsechny jeste drsnejc? A vzdit oni by si stejne nabili
drzku pri sjezdu z Vyhlidky ;)



Pamela          4.9.2006 9:53:34
Karlosi, ja bych dal do pravidel, aby pomer ujetejch kol clenu dvojice byl aspon 40%/60%. To tam prijede Svorada s 
nakym chcipackem ( nebo si ho vytahne v rad Vystrkovskejch ) a namasti vsechny kola a vyhraje. Tohle je podhoubi pro
spekulace.

karlos          4.9.2006 9:49:17
Slovan zaslal první fotografii letošní sady trofejí. Můžete si ji prohlídnout na stránkách V250 ve fotogalerii pro ročník 
2006.

karlos          1.9.2006 14:06:36
Ahoj, koukněte prosím na pravidla Vystrkovsky 250ky, jestli je to srozumitelny a jestli jsem tam neudelal nejakou botu. 
Kdyby se Vam neco nezdalo, tak mi pls dejte vedet.

slovan          31.8.2006 22:21:15
Zítra budou ceny k nakouknutí na stránkách, slibuji.

pepa          31.8.2006 19:22:09
HANKO, všechno mám, dík.

pepa          31.8.2006 18:55:37
Pořád se něco děje. Na trati změny nebudou,trofeje jsou ve výrobě, přípravy v plném proudu.Plakát jsem ti posílal už 
před čtrnácti dněma.

karlos          31.8.2006 13:56:48
2Pepa: Jak to vypada s 250kou? Deje se neco? Uz ma Slovan trofeje? Budou nejaky zmeny na trati? Existuje nejaka 
pozvanka nebo plakat? Dej vedet!

HANKA          30.8.2006 17:19:17
Čauky Josko!! máš ty fotky z KRÁLE? Dali ti je?

pivi          26.8.2006 17:35:24
Ahojky lidičky, dávám dohromady fotky ze strašidel 2006, kdokoli by chtěl nějak přispět ať se ozve na mail! Všem 
předem děkuji

pepa          25.8.2006 17:50:37
Zítra jedu s Jindrou Musilem teréní triatlon na Melechově 0,350- 42- 10 ,jede ještě někdo?:)

pepa          25.8.2006 17:47:57
Mě neslíbil nikdo nic.

karlos          25.8.2006 9:02:14
to Petra: Ty si mi taky slibila! ;)

vera          22.8.2006 6:15:47
Strašidelný les 2006 opět superrrr. Kdo jste ještě neviděli a nezažili - neváhejte! Děkujeme všem strašidlům a 
pohádkovým bytostem za skvělé výkony.

petra          18.8.2006 18:30:43
Karlos,prosím tě mohl bys mi přepálit nebo půjčit CD na ten spinn jak si mi slíbyl.Dík

Pamela          18.8.2006 11:10:37
Jo Huříkovou? Jakej mela cas? Podle me sem ji predjizdel.

Pamela          18.8.2006 11:04:29
Pepo, jakou Terezku ??? Asi semnou nechtela jit do husteho lesa.

pepa          18.8.2006 7:08:19
Adame,proč jsi v Jistebnici nezafik Terezku?:)

Pamela          17.8.2006 11:18:16
Jestli je Joska vysekanej na kost, tak v Jistebnici to byla sama kapacity vysekana na morek.

HANKA          16.8.2006 17:49:52



Čauky bikeři! Tak jsme dělali s Mončou, čestnej zástup Vystrkovu v Jistebnici, i když se nám nedařilo jak bychom 
chtěli, mám z toho radost učast byla velká. Samá kapacita! A vysekaná na kost jako Joska!!

pepa          15.8.2006 8:40:05
Letos jsem vyhrál 2:1, tak se šetřím na příští rok.

Pamela          14.8.2006 20:00:44
Extremaci, vy mekoty!!! Do Jistebnice poslete bojovat jen zeny! Jednou vam je pretahneme a nevratime!

Jirka          14.8.2006 19:29:00
Kdyz jsem si to precetl, tak jsem si na vas vzpomel. :)) http://www.ydiot.com/texty/cyklista.htm Ale jinak vam (hlavne 
Vystrkakum) drzim palce. :)

Monča          11.8.2006 18:40:51
Jedete někodo do Jistebnice?pa

karlos          11.8.2006 9:35:26
Nevite jestli uz udelal Slovan trofeje? On ted nema net, tak to nemuze napsat, ale zitra mu ho spravim a tak doufam, ze 
se pochlubi. Loni uz jsme touhle dobou vystavovali fotky, jak s Tomasem busi do zeleza...

karlos          11.8.2006 9:31:46
2pivi: 9.9. se na Vystrkove bude hrat takova podobna hra ;)

pivi          8.8.2006 16:57:36
Zdarec, kde se dá sehnat ta hra, která je na dnešní fotu dne? :-)

HANKA          2.8.2006 17:45:57
Karlos, článek připravím, jelikož fotím zrcadlovkou tak foto, pošlu od přátel..už je mám, myslím že jsou vydařené.

karlos          2.8.2006 14:45:24
Co takhle nejakej clanek Hanko?

HANKA          1.8.2006 19:16:00
Čauky, velká gratulace Monýs!Nějak tě nemohu dohonit na mobilu..Já hlásím zdolání čtyř Alpských vrcholu!Skvělý 
výlet k našim sousedum s převýšením přes 2000m..Dobrý trénink, vážně skvělý doporučuji všem, hlavně Kidzbuehl 
Horn!

slovan          31.7.2006 17:12:04
Mončo, i já moc, moc gratuluji.

karlos          31.7.2006 13:39:39
2Monca: Velka gratulace k vitezstvi!!! :)

karlos          31.7.2006 13:39:01
Tak jsem obnovil ze zalohy nejakou starsi verzi webu a uz by ty fotky mely byt zase v poradku. Priste se v tom nebudu 
hrabat, kdyz planuju na tyden odjet :(

pepa          31.7.2006 6:39:21
Mončo,jsi 1.Gratuluju.

Monča          29.7.2006 19:59:27
Jarošov byl super závod a prííma atmosféra. Jiřík Zumr dojel 10(super umístění, fakt mu to jelo) a já 1 :) a bez 
defektu:)))

Michal          28.7.2006 17:57:53
Věro,kdybys jela se mnou,tak by se mi určitě líbila.Ale dík,že jste mi kolo odemkli a posadili mě ne něj.

Pamela          28.7.2006 9:53:16
Zitra jedu Zelezne hory, malej trenink na 250. Je to 115Km. Kdyby uz jsme se nepotkali tak se mejte vsichni hezky.

vera          25.7.2006 7:12:28
Michale, tobě se snad ta noční jízda nelíbila?



Michal          24.7.2006 21:17:57
Kdyby jste neměli ve Vystrkově do čeho píchnout,tak 5.8. se jede v Ml. Vožici Kozofrcká 35,pak zábava Tlustá Berta.
(V noci už na kole jako z Chýnova NEJEDU!)

kani          24.7.2006 21:05:36
do Jarosova nemuzu-pokracuju v marodeni

pepa          24.7.2006 18:05:42
Nemusíš,ale je to nějak zaseklý a Karlos je asi na dovolený,tak musíme počkat až se vrátí.

Martin          24.7.2006 17:24:03
na fotečky ze třech vrchů potřebuju být na vašem webu zalogovanej:)?

Monča          24.7.2006 15:34:46
Kdo pojede do Jarošova "Jarošovská šlapka" na závody 29.7.???Je tam prima trať, byla jsem to skoro celé projet.

Honzyk          23.7.2006 17:21:59
Nejde Vám fotogalerie. Chtěl jsem vidět 3 vrchy ale je tam jen jedna fotka a pak se tam ukáže něco jinýho.

Michal          22.7.2006 18:38:14
Prej spadlo kus Eigeru,je třeba tam udělat nějakej prvovýstup-Cestu kapacit.

Ema          21.7.2006 9:56:27
2Pepa : Kdy už bude článek o výstupu na Švýcarský DOM? :o)

vojta          20.7.2006 17:24:37
chichi,ale si aspoň na stránkách jako člen

karlos          20.7.2006 16:17:35
2Vojta: Hele ja taky nemam dres! Uz jsem z neho vyrostl :(

vojta          20.7.2006 15:06:28
To:Kerles , až budem mít dresy tak se budem zapisovat jako extrem team jen na tom to nějak pokulhává :-)

Pamela          19.7.2006 16:51:25
Pepo, budes v Pisku zavodit ?

Pamela          19.7.2006 16:50:43
To Karlos. To neni spravna odpoved.

karlos          19.7.2006 9:18:13
2Kani: Tak si das misto sjezdu jeste jedno soustredeni navic ;)

kani          18.7.2006 18:33:47
To soustředění i maraton bych zvládnul,ale na noční sjezd si s jednou nohou netroufnu.

karlos          18.7.2006 9:20:31
Sakra, kuli tomu bych snad i zrusil dovolenou! Ale nezrusim ;) Uzijte si to!!!

pepa          17.7.2006 21:40:15
Od táborských bikerů jsme zváni tento víkend do Písku.V pátek na jisté chatě soustředění,v sobotu maraton a večer 
grilovačka.Zlatý hřeb,noční sjezd z rozhledny.Jede někdo se mnou?

karlos          17.7.2006 16:59:30
Arara na skladacce?

Pamela          17.7.2006 10:26:28
Hadanka: Co je to: Jede to 4 hodiny pred vama a hlavou to nad riditkama dela jako papousek nad bydylkem. ???

Pamela          14.7.2006 9:40:58
Vyborne!!! To jsem presne potreboval slyset!!!

pepa          14.7.2006 8:10:27



Zítra rozhodující bitva!!!

Pamela          13.7.2006 17:01:49
Je Mojito slany ???

HANKA          13.7.2006 10:49:16
Čusík bikeři! vrchol sezony nastal!Tak doufám, že nezklamete!!!Učast je VELKÁ!! Hodně se nasolte, den před 
tím....samozřejmě solíííí

Monika          11.7.2006 22:39:16
Zdravím horolezce a těším se na setkání:)

Pamela          11.7.2006 15:18:48
Pepo, jedes 3 vrchy? Ja jen jestli ma cenu tam jezdit ...

vera          11.7.2006 6:36:12
Horolezci jsme rádi, že jste se nám vrátili. Těšíme se na vaši reportáž.

karlos          9.7.2006 23:31:08
hmm, no hlavne aby se vratili ;) A jak se tesite na Tri vrchy? Ja jsem si dal ted o svatcich par km po Orlickejch horach a 
myslim, ze asi vyuziju letosni nabidku 30km trati ;)

vera          5.7.2006 21:02:14
Horolezci dorazi až tento víkend. Zatím si doufám ještě žívají. Karlos, budem muset udělat zkoušku hladiny 
hemoglbinu.

karlos          4.7.2006 14:41:09
Zdar horolezci. Uz jste doma? Jak bylo na Mont Blancu? Zvladli jste to?

kani          30.6.2006 20:18:47
Vero,asi to bude naka sabotaz-nejspis za tim je Jitka Mrkvicova

vera          30.6.2006 11:38:21
S tím nízkým posedem je to opravdu podezdřelý. Ve středu jsem byla na kole a sedlo se ani nehlo.

karlos          29.6.2006 15:55:50
No to já mám většinou přesně opačný problém :( Jak to ale budu dělat od soboty, to teda nevim. Asi začnu jezdit do 
hospody autem...

Pamela          28.6.2006 20:23:29
Gratuluji vsem Extremnim zenam. Vcera prselo tak, ze se mi konecne podarilo vypit vic piv nez uject kilometru. Ale 
snaha byla....

pepa          28.6.2006 18:56:11
....nekouřím a nepiju,šlechtím plané jabloně...

karlos          28.6.2006 17:20:26
Od 1. července budou jezdit řidiči na silnicích podle nových pravidel. Cyklista tak bude moci dostat za jízdu pod vlivem
alkoholu či za kouření na kole ve správním řízení pokutu 15.000 korun, či dokonce rok vězení. Policisté navíc slibují, že
se na opilce za řídítky při svých kontrolách zaměří (více zde). Co tomu říkáte? :(

karlos          28.6.2006 10:14:59
2pepa: Zda se mi, ze sedim nejak nizko :( Vera mela stejny problem. Tak jestli nam tam nekdo neprosel kolem kol a 
nestahnul sedla ;)

Pamela          26.6.2006 20:28:40
Vse se rozhodne 15.7.06

pepa          26.6.2006 19:20:27
Karlosi,koukal jsem na ktfoto.com a myslím,že máš z toho spiningu nějak rozhozený styl:)

Monika          25.6.2006 21:51:40
Pepo zeptej se prosím pana Valenty na prodání toho kola http://dema.dynatech.sk/sk/bike/Iseo-26-AL/, díky



kani          23.6.2006 20:54:51
jo senooo mam ususeny tak jedu!!

HANKA          23.6.2006 19:02:43
Monýsek,Hanka,Jirka,Kani zkrátka skoro všicí až na ty,co suší doma senoooo!

vera          23.6.2006 5:50:23
Šileráci jedou.

pepa          22.6.2006 21:17:13
Kdo jede do Kamenice?

karlos          20.6.2006 12:58:06
Tak jsem si prave prohlidnul fotky z Adamovyho fotaku. Jeste se svijim v krecich smichu. Hlavne ty videa jsou 
hodnotny. Zatim jsem to dal jen ke stazeni. Az bude cas, tak to nasypu i do galerie. (Pepo mas tam natocenou tu 
pisnicku "dududu dadada" :))))

HANKA          19.6.2006 22:21:08
Pepo, máš na skladě i delsí rukáv u dressu? Nějak jsem to z toho nevyčetla... TO BY BYLO FAJNOVÝ!

pepa          19.6.2006 19:35:42
Karlosi,ten banner je vymakanej. Kam na to chodíš?

HANKA          19.6.2006 19:35:07
Karlosi,velká pochvala! Maštale 2006 byly určitě stejně skvělé jako ty 04. Je tam zkutečně pěkná trat, zvlášt taková jaká
tam po tři roky už je, jak to tak sleduji..Jinak článek moc pěkný, skoro podobný v duchu, jako ten borec, co psal o 
KRÁLI!!! Doufám že nezanevřeš,a pojedeš tři vrchy!

kani          19.6.2006 19:10:27
Pepo beru dres XL s rukavkem a kalhoty XL.Jesli je moznost vyberu barvy tak chci ten cervenej

karlos          19.6.2006 13:25:49
2Kani: To bude z toho fotbalu... :(

vera          19.6.2006 5:52:12
Sněd?????

kani          18.6.2006 14:09:12
Je mi z toho Chynova pekne blbe.Asi sem tam sned neco spatnyho

Pamela          15.6.2006 13:28:42
Pepo, tak jak se těšíš ???

pepa          15.6.2006 10:04:17
Karlosi,přebírání banánů se slečnama se musí trénovat.

karlos          13.6.2006 13:52:28
Jedu a beru sebou vypravu z Prahy :)

kani          13.6.2006 12:33:58
Jirka snad taky

kani          13.6.2006 12:32:57
taky jedu

Věra          13.6.2006 6:00:41
Šileráci jedou.

pepa          12.6.2006 16:36:51
Dresy mi můžete hlásit průběžně,stačí mi to o víkendu v Chýnově.Dejte vědět kdo jede.

Pamela          12.6.2006 14:15:00



Ja na tu slapku nejel, nikdo nechtel ject semnou. Tak jsem si dal na truc v sobotu silnicku, 150km a ted nemuzu sedet a 
chodit. Opruzeniny 1.stupne. A zdal se mi sen, jak jedu zavod porad za Pepou, az sem zabloudil a vubec nedojel. 
HRUZA!

Pamela          12.6.2006 13:54:59
Ja na tu slapku nejel, nikdo nechtel ject semnou. Tak jsem si dal na truc v sobotu silnicku, 150km a ted nemuzu sedet a 
chodit. Opruzeniny 1.stupne. A zdal se mi sen, jak jedu zavod porad za Pepou, az sem zabloudil a vubec nedojel. 
HRUZA!

karlos          12.6.2006 11:16:27
Tak jak bylo na Komorníku a na Strážnický Šlapce? Maštale byly super!

karlos          12.6.2006 11:13:22
Ahoj Pepo, kdy planujes obednavat ty dresy. Resp. do kdy chces, abychom ti nahlasili, co chceme?

Monika          11.6.2006 21:19:40
Když jsi byl u toho Bakuse tak máš přijet na návštěvu víš:) Díky za gratulaci. Pojedete do Chýnova?

kani          11.6.2006 9:25:54
Moniko gratuluju k maturitě.Král byl draze zaplacenej-vcera me to u Bakuse stalo skoro 9 kilo

Monika          10.6.2006 19:47:03
Mužu si taky objednat dres?Jinak maturitu mám za sebou a snad i přijímačky na VŠ. Máte super fotečky z Kárle:) 
Chválím

karlos          8.6.2006 9:47:23
Sobota ČT2 17:05 Giro d'' Italia na historickém kole - Dokument z pokusu Josefa Zimovčáka zdolat trasu slavného 
cyklistického závodu.

pepa          6.6.2006 8:32:38
ne

vera          6.6.2006 6:17:07
Pepo, je možné objednat i kalhoty s rovným pruhem po boku. Ja tu podkovu nechci.

pepa          5.6.2006 17:15:29
Čestným členem se někdo může stát tak že a)sežene sponsora b)bude jezdit v uctivé vzdálenosti za mnou

Pamela          5.6.2006 16:55:56
Muze mit cestny clen Extream Teamu dres. Jak se muze stat nekdo cestnym clenem?

karlos          5.6.2006 11:47:11
Ahoj Pepo, kdy planujes obednavat ty dresy. Resp. do kdy chces, abychom ti nahlasili, co chceme?

pepa          31.5.2006 19:04:00
Já jedu na tradiční soustředění na Komorník.

Pamela          31.5.2006 15:01:16
Neee! 10.6 je ta Straznicka Slapka !!! http://slapka.2b.cz mate to kousek

karlos          31.5.2006 11:38:21
Zdar vsichni! Jedete nekdo pristi vikend (tj.10.6.2006) na Mastale (web)? Jestli jo, tak dejte vedet, rad bych se tam zase 
po dvou letech podival.

pepa          30.5.2006 16:57:17
Adam má pravdu,jsme lidi.Celý večer mě v hospodě přesvedčuje že nebudeme brzo vstávat,že si v klidu stoupneme na 
konec a pojedeme jako na výlet.Padl výstřel,on se někudy proplet davem a už jsem ho neviděl.Teď jsem si vzpoměl,že 
tuto zákeřnou fintu se stejným úspěchem už použil předloni!!!

kani          30.5.2006 13:37:01
Prave sem odbahnil kolo.Trvalo to skoro dyl nez cely zavod.Zadny skody sem na 1. pohled nezjistil.Dukladny testy 
provedu az bude lepsi pocasi,do bahna me v nejblizsi dobe nikdo nedostane.



Pamela          30.5.2006 10:24:34
Karlosi, Pepovi kolo slouzilo dobre, jen po zavode jsou nektere jeho casti ve stavu jeko po cele sezone. Kdyby mel Pepa
takovy handicap, dozajista bych na nej nekde pockal. Sme snad lidi ne. :)))

karlos          30.5.2006 9:21:16
Rozumim tomu dobre, ze se Pepovi rozsypalo razeni a presto byl pouhych 10 min za Adamem? Jestli ano, tak asi 
dostane Adam pri prvni pristi prilezitosti pekne na prdel, ne? Pepo fandim ti!!! ;)

slovan          29.5.2006 22:26:27
Pamele:Třeba to jednou pochopíš a to pivo si dáš taky. Je třeba podpořit i nové jezdce.Krále jsem jel po šesté a už jsem 
si zazávodil dost, navíc letos jsem na to neměl, přiznám.

pepa          29.5.2006 20:22:38
Starý kapacity odjíždějí ze Šumavy zoceleni a "mladí,pružní"to odskáčou zřejmě už v Chýnově.

Pamela          29.5.2006 18:21:44
Pocity: dej 600kč dvou chlapkum, at te stridave polejvaj vodou a bahnem, mlatej te palici do kouli, brusnou pastou na 
kotouci na vrtacce ti obrabej kolo a obcas te nekdo slehne koprivou nebo zkopne na zem. To cele po dobu minimalne 7 
hodin. Ano, tak se v podstate jel Kral 2006

Pamela          29.5.2006 18:17:08
Poznamka: Pozor, v obchodech na Vysocine se objevilo cykloprislusenstvi na JEDNO pouziti !!! Nebo nekdo bral z 
police II.jakost ????

Pamela          29.5.2006 18:15:34
Shrnu to: Stare byvale kapacity odchazeji, nektere migruji i na podradne trate, na trati se napaji pivem a pomalu 
nastupuje nova generace pruznych jezdcu. Je cas roztrhat clenske prukazky...

karlos          29.5.2006 16:00:48
Tak jsem napjatý, nervozní a nedočkavý, ale stále se nic neděje. Nikdo z účastníků letošního krále se mi ještě neozval. 
Snad se nakonec najde někdo, kdo si udělá ve svém nabitém programu chvilku a napíše pár řádků. Zatím můžu 
nabídnout oficiální stránky a odkaz na první fotografie.

Martin          28.5.2006 11:56:33
Kitzbuhel, biking, termin 27.-30.7. 2006, odjezd 26.7. pozde vecer, posledni 2 mista volny. Zajemci ozvete se!! Trasy 
jsou na http://www.kitzbuehel.com/de/bikeliste.asp?Page=1

karlos          26.5.2006 20:27:51
Jj, v tom desti to bude asi pekny maso. Tak hodne stesti a sil!!!

Monika          25.5.2006 19:25:36
Hondně štěstí na Králi!!!Budu na Vás myslet :)

karlos          25.5.2006 17:00:07
Chtel bych pochvalit predsedu teamu Pepu, ktery se naucil pridavat novinky a fotky. Doufam, ze si z neho vezmou 
ostatni priklad a obcas necim prispejou! Tak jeste by to chtelo Pepo nejakej clanek! ;)

pepa          25.5.2006 16:34:55
Vidim,že sis to byl projet.

Pamela          25.5.2006 12:45:30
Joskovi: NA Krali bude asi bahynko...

karlos          23.5.2006 11:37:17
Ještě trocha fyziky. Pokus vyzkoušejte v rámci domácí přípravy ;)

karlos          23.5.2006 11:06:48
Děkuju Monice za fotky z Cerekve a prosím další, kdo má nějaké fotky, aby mi je poslali. Jo a koukněte na tohle.

vera          23.5.2006 6:12:55
To Karlos. Díky za gratulaci. Myslím, že to byl první a taky poslední podaný výkon letošní sezony. Včera jsem si opět 
vyhodila koleno. Ach jo!



karlos          22.5.2006 20:05:10
2Vera: To je teda super zacatek sezony! A to to na podzim vypadalo tak beznadejne. Gratuluju!

karlos          22.5.2006 20:03:45
2Pamela: emailova adresa je uvedena v zahlavi kazdyho myho prizpevku ve foru. Staci kliknout na moje jmeno ;)

Tabor          22.5.2006 14:37:12
Pro vsechny: Zavod v Chynove je letos jiz 17.06.2006 !!!!

Pamela          22.5.2006 10:30:21
2Karlos: Karlosi, kam ti muzu poslat foto tydne. Diky Adam

HANKA          17.5.2006 11:40:45
Tak tedy,upřesním maratonek v Prachaticích..Polojasno,spíše oblačno,Tule bylo chladno to je jasný..naše kostička..Na 
náměstí v Prachaticích,kde byl start jsme dorazily trapně PRVNÍ!to víte Vystrkovští jsou spolehliví.. první startovala 
Hanka s malým zástupem ženského osazení na trase 65km.Pak Tula na krátkou 42km na každé trase se sešlo zhruba 150
závodníků..nálada byla skvělá.Šumava nás opět nezklamala,potkali jsme zde i naše staré známé z Tábora...akorát tu 
chyběl LENC..zase zklamal...

vera          17.5.2006 5:55:25
Karlos, dík,že se nám tak pěkně staráš o stránky. Namakal jsi to a každé ráno už se těším, na foto dne.

vera          17.5.2006 5:52:40
Návrh nového dresu je super-jdu do toho.

karlos          16.5.2006 20:31:38
Ahoj, jestli jste prihlaseni a kliknete sem, tak muzete pridat novinku. Staci, kdyz vyplnite Nazev, Text a pak kliknete 
uplne dole na tlacitko "Uloz". Prosim hlavne lidi, co byli na Šele a v Prachaticich, aby napsali aspon tri vety. Kdy se to 
konalo, kde se to konalo, jak se to jmenovalo, kolik bylo lidi a jak dopadli. Kdyz napisete o radek vic, tak budem 
vsichni vdecny :)

pepa          16.5.2006 16:29:32
Ta Cerekev je malý maratonek viz.http://www.demacup.wz.cz/

pepa          16.5.2006 16:24:43
Hanka s Peťulou mají pochvalu.

HANKA          16.5.2006 12:04:42
Čauky bikeři moji milí,s Tulou jsme pohrozily Vystrkovským jménem,v Prachaticích!supr!Dobrý trénink na KRÁLE! A
trumfla jsem vás,na Krále jsem byla přihlášená první!

Pamela          16.5.2006 9:14:10
2Pepa. ??? Co je to za zavod? Tak asi nepojedu. Crosscountry uz nejezdim.

vera          16.5.2006 6:37:42
Šilerovi se chystají do Cerekve celá rodina. Kdo další jedete?

pepa          15.5.2006 19:50:59
Tak kdo nám napíše jaký to bylo v Prachaticích a kdo se chystá v neděli do Nové Cerekve.Rád bych tam viděl Adama-
kontrolní závod na Krále.

karlos          15.5.2006 18:25:35
Ahoj Jano, tak já už jsem tam :) Dal jsem tam svojí nejlepší fotku. Ještě z doby, když jsem byl starej mořskej vlk ;)

Jana          15.5.2006 9:18:40
ID třídy je 279290 Kani, kdybys věděl heslo vaší třídy z gymplu dej vědět Evě Kratochvílové, nemůže na něj přijít. 
Čauky

Jana Kotnová          15.5.2006 9:14:54
Ahoj kolaři, zprávička pro Karlose a pro Kaniho - máme stránky základky na seznamu tak tam můžete zajít. Heslo 
zvládne i Karlos, i přesto že tam s námi nebyl:))

kani          14.5.2006 19:18:49



dopadli sme jak sedlaci u Chlumce

karlos          12.5.2006 16:34:50
2Kani: Čekám nějakej report ze závodu. Nevim pořádně, kde jste byli a ani jak jste dopadli!! Dej vědět!

Pamela          12.5.2006 9:28:12
Ja sem uz taky prihlasenej. Cil, zdrtit Pepu

karlos          11.5.2006 12:42:54
Tak ja jsem zjistil, ze vikend 27-28.5. jedu kamsi k Aši na nejakou firemni akci. Takze se na Krale ani nepojedu 
podivat :( Ale prej me tam mozna sveze Karel Trojan s Oktavii WRC :)

pepa          11.5.2006 11:40:51
Dneska jsem se přihlásil.Dejte vědět,kdo všechno pojede.P

pepa          11.5.2006 11:38:54
http://www.sumavanet.cz/triatlon/frame.asp?typ=MTB&url=mtbprihlasky2005.asp

Pamela          11.5.2006 8:38:23
Pepo, uz si prihlasenej? Ja nevidim nikde na netu odkaz na prihlaseni :( diky Adam

Pamela          11.5.2006 8:35:45
No, tak konecne naka zajimava zprava...

pepa          11.5.2006 7:56:11
Nic mě nebolí,jsem v poho,mám najeto a pojedu dlouhého KŠ dvakrát za sebou.

Pamela          10.5.2006 14:29:55
2Vera. Ja si lecil koleno od zacatku roku. Nikam to nevedlo, tak sem toho nechal a zacal jsem jezdit. Obecne 
Vystrkovsky dycky tvrdili, ze Kral je "vrchol sezony"

vera          10.5.2006 5:41:43
To Karlos. Dva měsíce si léčím vazy v koleně.(Takže toho Krále vidím podobně)

Pamela          9.5.2006 9:39:25
2Karlos Moje domena je www.utavitse.cz Kdo kdy kde videl Tomase naposledy na kole ????

karlos          9.5.2006 9:31:15
2Pamela: "slapka"? To je tvoje domena ? ;) BTW: Maji vychytany to znaceni.

Pamela          9.5.2006 9:29:59
Kouknete na http://slapka.2b.cz/ to zavod pro technicky dobre zavodniky ( Coz je i vyzva pro Pepu )

karlos          9.5.2006 9:28:02
2Vera: Vcera jsem dal prvnich jarnich 45km :( - dva mesice jsem lecil zanet v kotniku. (Takze na Krale asi jen jako 
zaniceny divak ;)

Pamela          9.5.2006 9:20:37
Kdo jede na Krale ???

věra          9.5.2006 5:49:35
To Karlos. Začni jezdit na kole:)

karlos          6.5.2006 18:28:24
Tak jsem vcera cestou z Prahy oddelal dalsi auto. Vypada to, ze zase odesel motor. To uz je druhej behem asi dvou 
mesicu :( Takze kdyby mel nekdo zajem, tak mam na prodej dva uplne stejny fordy escordy, ale oba s oddelanym 
motorem ;)

pepa          4.5.2006 18:45:06
Už se to začíná i hejbat...

pepa          4.5.2006 16:37:08
Chodí to pěkně,ale neseje:)



karlos          4.5.2006 14:46:00
BTW: Jak se vam libi zmeny na webu? Jeste to neni dodelany, ale myslim, ze to bude dobry! ;)

karlos          4.5.2006 14:45:13
2kani: no tak to byl uspesnej vikend :) Gratuluju! Udelej nejaky fotky a my budem drzet palce.

kani          3.5.2006 23:30:08
UNS = uplne na sracky

kani          3.5.2006 23:28:51
Nojo,chystame se ale nemam z toho dobrej pocit.Minulej vikend misto treninku 2x tezky UNS tak myslim ze mi to 
Helfstyn spocita.

karlos          3.5.2006 13:16:47
Ahoj, co se chysta na tento vikend? Slysel jsem, ze Kani s Jirkou se chystaj na nejakej zavod? A taky jsem slysel, ze v 
Komorovicich ma byt zabava? Mate nekdo nejaky info?

petra          26.4.2006 15:17:40
Pepa:přijedu v pátek na Vystrkov tak se domluvíme

petra          26.4.2006 15:14:57
Pepo platí ta sobota 29.4.

Věra          21.4.2006 5:57:03
Nemáte někdo chuť o víkendu vyrazit na kole.

věra          14.4.2006 6:27:08
Brabci na střeše povídali, že to v neděli bude super. Tak všichni přiďte.

Kvík          13.4.2006 8:13:55
Čusík, na Vystrkově hraje Proxima - jiřická kapelka :-)

karlos          12.4.2006 17:36:54
V neděli 16.dubna se na Vystrkově v restauraci U Čiháků koná Velikonoční zábava. Někdo napište kdo tam hraje a 
hlavně všichni přijďte!!! Opět polejváme jazyk! ;)

věra          11.4.2006 6:37:37
Pepo, dík za rady, je to o moc lepší. Ještě to trochu poladím a bude to OK.

věra          11.4.2006 6:33:48
To Karlos.Mám. Kdy vyrazíme?

pepa          10.4.2006 19:01:26
Prvních letošních 76,8km!!!!!

karlos          10.4.2006 13:35:23
2Věra: Prej už máš bajk?! Pochlub se! ;)

Věra          4.4.2006 6:10:01
Karlos neboj, budeme tě podpírat a do tý hospody vždycky nějak dojedem i se strátou rovnováhy:))

karlos          29.3.2006 13:49:21
Lidi co delate!? Na me pada jarni unava a jsem hrozne linej ;) Doufam, ze o vikndu bude pocasi a konecne si sednu na 
skutecny kolo. Z tech "rotopedu" uz me boli zadek a bojim se, ze nebudu umet drzet rovnovahu ;))

karlos          24.3.2006 15:30:26
Na stránkách www.obecheralec.cz maji i webkameru. A kdyz vidim, jak je tam hnusne, tak asi zustanu na vikend radsi v
Praze a pujdu na Slavii do bazenu (venkovního samozřejmě ;)

slovan          24.3.2006 11:42:09
Včera jsem tam byl a měl jsem i čas, škoda příště se ozvu. Pražáci už chodí v tričkách. jo Karlos, v Herálci hraje Mňága
a Ždˇorp.



karlos          24.3.2006 10:35:52
No tak to tam mate pekne hnusne! Tady v Praze je krasne. Nechcete prijet na navstevu? Mohli bychom zakalit ;)

pepa          24.3.2006 8:50:57
Aktuální počasí v hospodě:teplota 7-9st.mlha-viditelnost 1m.

karlos          23.3.2006 22:29:56
Nepodniknem nejakej hromadnej vyjezd? Jaky je pocasi na Vysocine? Asi si tam budu muset dat webkameru (treba na 
dvere do hospody ;)

pepa          23.3.2006 18:17:48
já myslel že "D"

vojta          23.3.2006 17:47:00
zapoměl sem tam "a" :/

vojta          23.3.2006 17:39:34
to karlos : Vyrž na kole :)

karlos          22.3.2006 23:24:17
BTW: Co kdo děláte o víkendu? Já nějak postrádám program :(

karlos          22.3.2006 23:23:14
2pivi: Nepruď a pošli nějaký peprný fotečky. Já je tu vystavím ;)

pivi          18.3.2006 16:57:25
Tady na tý stránce se ale vůbec nic neděje:-)

karlos          10.3.2006 11:59:15
2Slovan: Pošleš ty fotky z ledopádu?

Hanka          8.3.2006 10:35:32
Čauky!!Dejte si všichni pozor Kani je nadřenej,trénuje zima ne zima..letos bude postrachem KRÁLE ŠUMAVY!!!

karlos          6.3.2006 10:43:31
Kani, budu ti fandit ;)

kani          4.3.2006 23:09:46
vypada to ze tu vsichni chcipli. aspon vyhraju 250

karlos          13.2.2006 15:46:23
Reportáž o zhroucení zimního stadionu v Humpolci z Událostí na ČT1 si můžete pustit zde.

pepa          10.2.2006 20:26:31
Tak nám spadnul zimák:(

Martin          6.2.2006 20:07:54
Prodam Author Vision 03, 19", 11,5 kg, LX/XT, Ritchey, Skareb po repasi, novy stred, bezvadny stav. 15000,-

karlos          4.2.2006 17:05:27
Dnes 4.2. od 20:00 Lenka Dusilová v klubu Kasárna v Havl. Brodě. Kdo nevíte, co s načatým večerem, tak hurá za 
kulturou! ;)

Pamela          3.2.2006 12:19:32
Hlasim, ze Spinova sezona naplno zacala. Nevite nekdo, jak se ma Joska?

vera          2.2.2006 6:12:16
To Karlos.S radostí.

karlos          1.2.2006 16:15:02
2Věra: Tak si mě prosím na tu lyžovačku zapiš. Díky! Těším se :)



Věra          30.1.2006 6:01:29
To Karlos. Míst je volných spousta.Budu moc ráda, když se k nám přidáš.

kani          29.1.2006 9:45:11
na zimu seru a po obědě JEDU

pepa          27.1.2006 15:28:19
Kurva to je zima,brrrrr

karlos          27.1.2006 9:17:55
2Věra: Uvažuju o tom lyžařskym víkendu v Rakousku. Je ještě možný přidat se? Nebo už je po funusu? Můžeš mi pls 
napsat, kdo jede? PaK.

karlos          27.1.2006 9:13:15
Omlouvám se za problém s přidáváním přízpěvků do fóra. Jak vidíte, tak už to jede. Takže se nestyďte a piše ;)

vera          18.1.2006 13:03:02
To Pepa. Už Tě píšu.

vera          18.1.2006 5:56:58
Lidi, neměli bychom začít něco dělat. Nebo nás ten borec s Krakonošem roznese na kopytech.

hony          17.1.2006 23:02:46
TAK VAM POSILAM JEDNU Z MALA FOTEK, KTERE JSEM PORIDIL NA SOUSTREDENI S MERIDA 
TEAMEM A KRAKONOSEM NA JEDNECH KRASNYCH HORACH, JISTE POZNATE :-) JSEM TED FAKT 
NADUPLEJ TAK SE TRESTE :-))))))

pepa          17.1.2006 20:04:49
Hlásím se jako první na lyžovačku 19.3!!

Slovan          17.1.2006 12:01:02
Karlos, až přijedeš na Vystrkov, tak žádný alkohol. Potřebuji už zprovoznit ten net.

vera          16.1.2006 6:12:31
TO Pepa. Tak to tu ještě nebylo! Blahopřeji k tak krásnému umístění a dík za pěkný příspěvek.

vera          16.1.2006 6:01:41
Zdar!!! Krásná! Hlavně jsme ocenili teplo rodiného krbu a vyprávění Co se dělo v pátek U Jefa. Škoda, že jsi to zaspal.

karlos          15.1.2006 22:35:45
Zdar!!! Jaka byla sobotni oslava? Ja jsem to nejak zaspal :( Nevite nekdo, co se delo v patek U Jefa? Pamatuju si tri 
sampansky a dve B52ky. V penezence mi zmizelo docela dost penez :( Jinak preju Slovanovi hodne zdravi, stesti a 
zivotnich, pracovni i sportovnich uspechu :)

Martin          13.1.2006 22:02:58
2x za sebou na Cernou horu? A bez lanovky?? Blazen!!! :))

karlos          13.1.2006 17:16:38
Konecne novy prispevek! Diky Pepo!

Pamela          6.1.2006 20:00:11
Na rok 2006 nekteri z vas nebudou s laskou vzpominat. Nekteri na nej budou chtit i zapomenout, ale kdepak, tyhle jizvy
se, Pepo, hojej pomalu nebo vubec.

pepa          27.12.2005 16:57:44
Nevím,ale ušli jsme asi třicet.

Pamela          27.12.2005 14:24:10
Zdar, kolik jste ujeli kilometru??

Martin          25.12.2005 23:57:06
Ze vam tech vasich biku neni lito. Venku takovej bordel, ze by psa nevyhnal a vy v tom svinite kola!! Ja se denne 
modlim, at uz zacne trochu mrzout a da se zase trochu solidne jezdit.



kani          25.12.2005 20:23:12
vánoční Křemešník hodnotim kladně akorát z toho sajrajtu mám rybník v botách eště dnes

pepa          22.12.2005 19:27:50
V sobotu 24.12 vánoční výjezd na Křemešník,asi 8.ročník,odjezd z Vystrkova v 11.00 Všechny líný kůže na start!!

pepa          15.12.2005 17:54:12
Budeš proklínat den,kdy jsi podepsal přihlášku na AT.

Pamela          13.12.2005 18:50:37
to Pepa: Pepo, zarezervuj si na 4.9. - 5.9. vase krematorium. Na Alpentour si neber jidlo na zpatecni cestu a vsechno co 
by si chtel nekomu darovat, daruj do 30.8.06

Zbych          12.12.2005 14:07:08
To PEPA: Jo jo už si to píšu do červeného deníčku abych nejel zase o tyden dřív (zajisté je tam Tour de Mour.

pepa          11.12.2005 20:04:33
ALPENTOUR 2006 31.8-3.9 etapy6,7,8-Zbych si to pořádně zapíše do kalendáře! :)

vera          5.12.2005 14:23:49
To Zbych. To se tedy těším.

Zbych          5.12.2005 11:12:41
To Vera a Karlos: Ano ano vážení přátelé, příští ročník Alpentouru pojedu asi jako vedoucí závodník ve žlutém trikotu 
na autobusu. To by se Vám líbilo. I kdybych měl všechny koce vytlačit a do cíle přijet v noci tak pojedu na kole. Vero 
neboj, opráším doma starého dobrého OLPRANA z doby ledové a to uvidíte tanec.

vera          2.12.2005 14:06:32
Martin. Dík, snažím se, ale kapánek jsem se blokla. Ale to bude dobrý, asi potřebuju trochu času.

Martin          2.12.2005 13:36:21
Vera: sice se skoro nezname, ale slysel jsem, ze jsi hodne spatna z toho kola. Pust to z hlavy. Je pryc! Bude novy, zivot 
jde dal. Koukni treba na www.pells.cz

karlos          29.11.2005 13:16:22
Na autobusu :))

vera          29.11.2005 8:49:27
To Zbych. Díky.Jsi moc hodný,ale na čem pojedeš ty? - v čele -jako vedoucí zájezdu.

Zbych          28.11.2005 16:58:39
To Vera, Tak jsem jsem vlez po dlouhý době a koukám a koukám. Vzhledem k tomu, že příští rok pojedu na Alpentour 
asi jako vedoucí zájezdu tak Ti pujčím svou KUNU. Držte se. Ono se to zlepší.

vera          28.11.2005 15:28:34
TO Adam.Mám z toho děsnou depku.Myslela jsem, že to bude časem lepší, ale je to čím dál horší.

Adam          24.11.2005 19:19:40
Zdravim a nestacim se divit. Ja mam kolo radsi v loznici. Hlavu vzhuru a pristi rok na novych strojich!

Martin          23.11.2005 21:35:53
... strasny kurvy!! Jen se neboj to napsat!

vera          23.11.2005 5:42:58
Martin. Nám je ukradli v baráku z kolárny. A to si piš, že jsme je tam neměli jen tak postavený.Lidi jsou strašný.....

Martin          22.11.2005 16:33:18
Vera: Ted jsem na to koukal? Jste se ozrali a kola nekde zapomneli?? :)) No, fakt to zamrzi. Manzelce ukradli bika pred 
8 lety zamcenyho k topeni v chotbe skoly... A to byla sunka za 6 tisic. Cechy krasne, Cechy mé... Co naděláš.

vera          22.11.2005 10:10:02
To Martin.Bohužel teď momentálně nemám na čem krosit.



Martin          22.11.2005 9:08:13
Vera: Fajn, uz jsem nazul zimni vzorek ( speedmax... :)) ) tak trochu zakrosíme...

vera          16.11.2005 13:43:56
To Martin.Moc nás mrzí, že se nemůžeš dostavit, ale můžu tě ujistit - není všem dnům konec. Určitě ještě něco 
podniknem. Doufám, že to příště vyjde.

Martin          16.11.2005 13:18:57
Rad bych vas jel vsechny poznat, avsak zakerna choroba me upoutala na luzko. Tak snad nekdy.

Hanka          16.11.2005 10:30:59
Běda tomu kdo nepřijede na biku na AKCI,třikrát běda,bude mu zamítnut žlutý trikot pro příští sezonu,bude nucen 
vydržet dva měsíce bez kola během sezony a povinně složí Joskovi básničku!!

Slovan          14.11.2005 19:26:26
NECHRÁPEJTE!!!! VE STŘEDU JDEME PEŘÍT.

vera          7.11.2005 6:03:40
Pro všechny. Vpřípadě, že s námi chcete vyrazit na kole a není určen čas a místo odjezdu, prosim zavolejte. Dobu 
odjezdu i směr většinou určujeme(a to hlavně teď v zimě)až ráno v den výjezdu podle počasí.

vera          7.11.2005 5:52:57
To Karlos. Po modrý jsme vyrazili a dokonce i směr byl správný, ale kluci pak chytli boční vítr a skončili jsme - jako 
vždy na elektrárně. Ale bylo to super!

Martin          6.11.2005 21:45:24
Tomasi, ze Trech sester si toho moc nepamatuju, ale to nejdulezitejsi - tuhle adresu, tu jo!! Takze dik, mate to tu hezky. 
Hanko, jeste jezdis? Kudy? Kanalama? Od 250ky jsem te nikde nepotkal. A ze jsem toho najezdil pozehnane!!

Hanka          5.11.2005 18:06:40
Čauky moji milí bikeři!těší mě,že jste ještě neulehli k zimnímu spánku.V neděli s tím počítám,balím zimní doplnky a 
vyrážím s vámi!!Jsem ráda,že jste mě vyvedli ze stále se prohlubující melancholické nálady !KOLUM ZDAR!!!!!
ZAČÍNA DOBA TUNELU totiž,jak říkám.

karlos          4.11.2005 18:48:22
Bohuzel musim tenhle vikend zustat v Praglu :( Nechcete to vzit po modry pres Vlasim az sem? Mohli byste dorazit uz 
v sobotu a vecer bychom zaparili ;)

vera          4.11.2005 14:41:51
Pokud nebude v neděli pršet, rádi bychom vyrazili na kole. Kdo máte chuť a čas vyražte s námi.Jede se NA 
POHŮDKU!

karlos          31.10.2005 16:35:15
2Hanka: To by mě zajímalo, co se mu v tom lese stalo. Asi ho poštípaly vosy. V sobotu byl na fotbale nějakej startovací 
a nechal se vyloučit ;)

Hanka          31.10.2005 16:09:00
pro Karlose:O nic jsi nepřišel,všichni zklamali Hony se prochází po lese jako turista,už na každého dopadá zimní 
spánek zřejmě.Ach jo.To víš někdo to musí dohánět za vystrkovskou tlupu,asi zřejmě někde polejvají jazyky.....

karlos          31.10.2005 15:41:05
2Kani: Už mě zval Venca. Prej tam zase začal jezdit. Tak tam někdy dovalim! Ale ty můžeš taky přijet na Bernarda ;)

karlos          31.10.2005 15:38:48
2Hanka: Konal se páteční výjezd? Já jsem ostuda, že jsem se sem před víkendem nepodíval a uteklo mi to. Jinak bych 
určitě jel :(

Hanka          27.10.2005 17:33:26
Čauky BIKEŘI,tak neleníme a vyrážíme do lesu a háju,vypadá to že sezona nezkončila...sraz zítra v 9.h na návsi na 
Vystrkovském plácku!

pepa          24.10.2005 17:34:41



Soutěžící vyhrává startovné na V250 2006:)

Soutěžící          24.10.2005 16:19:32
Cele se to ma tak: 1.jezdec si pred zavodem nesesteloval smyk. 2.jezdec se pred zavodem malo vyspal. 3.jezdec se 
utavil stihanim PEPY. 4.jezdec chtel udelat zajimavy oblicej do objektivu 5.jezdec se vam na tu sjezdovku priste muze 
vysr.

pepa          21.10.2005 17:27:04
Já bych se tomu nesmál,protože to je foto z paralympiády.

Slovan          21.10.2005 16:33:58
Já myslím, že to není v technice, ten člověk je evidentně pod vlivem omamných látek. Zřejmě moc kouří trávu.

karlos          21.10.2005 15:01:17
SOUTĚŽ: Vyjmenujte 5 chyb v technice tohoto jezdce. ;)

pepa          20.10.2005 17:05:01
V novém VELU má pěkný článek z Dolomit Vláďa Mojžíšek.Sraz V 10.00 u kostela!

Hanka          19.10.2005 10:30:08
Pro Josku:jak je možné,že KAPACITA jako jsi ty se nechala převálcovat špatně vypadajícíma zebrama?Co 
NORTWEI???

vera          19.10.2005 10:18:41
Kluci to tam nebyla žádná ženská?

pepa          18.10.2005 19:50:27
Podávám protest!!!!!:)

Slovan          18.10.2005 18:42:25
Výsledky sobotního závodu ve Vysoký u Havl. Brodu, najdete na stránkách www.veloservis.com

karlos          18.10.2005 14:23:50
Pro naše lezce: http://media.putfile.com/dan_osman

Zbych          18.10.2005 11:25:44
To Pamela: Koukám, že už bez tech baterek a fotbalu ani nemůžeš být.

Monika          17.10.2005 18:48:09
To all: jak se máte teamaři:)? Jak jste dopadli v Brodě?Doufám, že reprezentace byla výborná(jako vždy).

pepa          17.10.2005 17:59:08
ne

vera          17.10.2005 13:25:14
To Pepa. Plynou ze zvýšeného prodeje baterek pro mě nějaké výhody?

vera          17.10.2005 13:17:56
To Adam. Jo tak ty se ženských nebojíš! Ty mě snad fakt vyprovokuješ k nějakému nadprůměrnému výkonu. Vystrkáči 
už ze mě hrůzu mají, proč si myslíš, že Pepa tak trénuje. No strachy z tebe to není.

Hanka          17.10.2005 10:38:44
Pro Veru a Adama:Vy tady teda bavíte naší skvělou partičku.Doufám,že budu mít tu čest být u toho až vám budou v 
cíli,nosit vavřínové věnce..Asi si pujdu k Točíkum pro ROCK SHOK!!

PAMELA          17.10.2005 10:07:52
To Vera. Ty jedes za dívky, tebe se nebojim. Jen trenuj, aspon muzska cast Vystrkáču s tebe zacne mit mindraky a uplne 
na zavodeni zanevrou a budou cucat baterky - po fotbale samozdrejme:)

vera          14.10.2005 8:37:44
To Adam. Ty jeden provokatére. Začínám trénovat a příští rok ti nepomůže ani odlehčená hlava. Doufám, že se ti 
strachy třesou kolena.



Pamela          13.10.2005 19:15:00
To Karlos. Karlosi, asi budes muset vypsat nakou premii za prispevky do FORA, jinak Vystrkace nedonutis 
komunikovat. Mozna kdyby si jim slibil novy baterky a fotbalovy chranice, to by asi pomohlo:)

Pamela          13.10.2005 19:11:19
VSEM! Mrknete na adresu http://www.bikestore.cz levnejc uz asi nejde poridit. Priprava na Krale 2006 uz muze zacit.

Hanka          12.10.2005 19:56:08
Čusík ADAME,naše milá Tula mi ty fotky již zajistila.Tak díky i tak,jsou vážně moc fajn.Kolum ZDAR!

Pamela          11.10.2005 18:47:18
Zdravim Hanku. Vsechny fotky z Alpentour jsem poslal Karlosovi. Vse bylo digitalem. Nebo myslis jiny Alpy? Adam

Slovan          11.10.2005 12:19:19
Pozvánka na tuto sobotu, 15.10.2005 MTB VELOSERVIS CUP { závod horských kol}. Závod se jede ve Vysoké u 
Havlíčkova Brodu-lyžařská chata. Trasa, 100 minut na mírné technkické trati, délka okruhu 3 km. Prezentace 13:45 h. 
Start závodu 14:00. Startovné 100,-kč. Takže lenoši jdeme na to.

karlos          10.10.2005 11:36:09
Extrem team se uložil k zimnímu spánku, ale naši cyklističtí kolegové v USA nespí. Nedávno představil úspěšný 
cyklistický team Dicovery channel, v jehož čele letos naposled zářil nejlepší cyklista světa Lance Amstrong, nové dresy 
pro příští sezónu. Věřím, že by se Extrem team mohl nechat inspirovat a proto si několik kousků z tohoto nejnovějšího 
trendu v cyklistickém oblečení můžete prohlídnout zde.

Hanka          9.10.2005 12:00:31
Zdravím Adama,máš krásné záběry s Alp,je možné je od tebe nějak získat?Přidělat fotky?Krásná příroda a samozřejmně
vy!dík potěšilo by mě.

Pamela          6.10.2005 13:26:44
To VYSTRKOV: Kdyby nebyl fotbal a baterky tak co byste tam na konci sveta delali ??? :)

Zbych          6.10.2005 10:58:18
To Jozka: Dej Michalovi na fotbal ty baterky. Já si je od něj vezmu v Želivě

Zbych          6.10.2005 10:57:19
Slovane přijedu ve 14:30 přímo do Želiva

Slovan          5.10.2005 21:47:45
Zbychu koukni na www.fotbal.cz, a srazíme se hodinu před na Vystrkově, jako vždy.

Zbych          5.10.2005 18:38:36
To Jazka. Pro baterky se stavím o víkendu. Dejte mi někdo vědět kde se hraje fotbal a kde je sraz. Díky

pamela          5.10.2005 16:07:30
Pepo MI-16, to je nakej vybehovej typ Authora - neco jako Mointain Ingot? A jeste k tomu velikost 16? No na tom 
klidne jezdi, kliiidne :)

Pamela          5.10.2005 16:00:50
Hanko, podzim neni smutny mesic!!! Naopak. Zari jen nejkrasnejsi mesic vubec a v rijnu chutna extremne pivo.

Hanka          4.10.2005 10:35:57
Já myslím,že ne Karlos.Já jsem tu každý den,to víš podzim je smutný měsíc,moc k dobré náladě nepřidá.Třeba něco 
vymyslíš,jak nás pobavit.Je s tebe náš osobní žurnalista..

karlos          3.10.2005 11:52:23
2hooger booger: tak si to užívej a čti pomalu. Vypadá to, že všichni zalezli ke kamnum a nikdo nic nědělá. Takže nic 
čerstvýho ke čtení se tu asi v dohledný době neobjeví :(

hooger booger          2.10.2005 15:55:46
Tak jsem neodolal a poprvé spatřil toliko opěvované stránky EX.team Vystrkov.Hnedle v pondělí odhlašuji pravidelné 
odběry mých oblíbených časopisů-Dikobraz-Trnky Brnky-Velo-Blesk Pro Ženy-Ohníček, neboť vše potřebné nacházím 
zde!!! DĚKUJI TI E X T R E M T E A M E!!!



Hanka          2.10.2005 13:18:38
Pro Honyska,mas novy image?Uz me dlouho nic tak nepobavilo.Skvostne foto,dal jsi se na poznavani divoke zvere?

vera          30.9.2005 6:14:25
To Adam. Pošli aktuální foto,chci vidět na vlastní oči tvojí odlehčenou hlavu.

vera          30.9.2005 6:08:18
Já věděla, že je Honzík fešák, ale že je takový krasavec,to jsem si fakt nikdy nevšimla.Až ho budu předjíždět na kole, 
musím si dávat velkej pozor:)

pepa          29.9.2005 19:41:56
Když ty Apache tak já MI-16

Pamela          29.9.2005 16:10:34
To Vera: Merida rozebrana, predelavam na Apache, priprava na sezonu 2006 - sezonu ve znameni "smutneho a 
nestasneho Josky". Dohola, no abych byl lehci:)

karlos          29.9.2005 14:45:52
Všimněte si novýho fešáka v sekci TEAM. Hony dodal aktualní foto ;)

vera          29.9.2005 5:33:19
To Adam. Jak končíš s Meridou!!!A co že jsi-dohola?!!

pepa          28.9.2005 17:02:32
Tobě už nic nepomůže.

Pamela          28.9.2005 11:03:51
PRO JOSKU Josko, pristi rok nemas sanci. Koncim s Meridou. Sehnal jsem jeste lehci ram Apache. Novej stred - duta 
osa LX, a abych byl jeste lehci, tak sem ted dohola. Vsadim se s tebou o sud piva, ze te na Krali 06 predjedu. Adam

Pamela          27.9.2005 18:54:15
Koukal jsem na ty fotky z dobyvani rakouskych velehor. I takhle prez monitor z toho mam strach. Pekny, moc pekny, 
ale budu se vic soustredit na vodorovno pripadne udoli, doliky, dirky a tak. Adam

karlos          27.9.2005 10:36:59
Tak to čumim! Gratuluju všem ke gólum a hlavně Pepovi. To je fakt specialista na Hněvkovice. Oni z něj už musej mít 
komplex :) O víkendu dorazím, tak si třeba zahraju, jestli mě necháte. Kdy a kde se hraje?

Zbych          26.9.2005 15:53:57
To Karlos. Po heroickém výkonu 9 statečným v 1. poločase a doplnění kádru o přestávce jsme hráli 4:4. Branky 
domácích střílely pouze členové extrem teamu. Slovan 2x, JOZKA!!!! 1x a Zbych 1x. Doufám, že přístý týden se nás 
sejde víc.

vera          23.9.2005 5:57:05
Jistě, přesně tak jsem to myslela. Právě jsem ve fázi psychické přípravy a u té je zakázaná jakákoliv fyzická aktivita.

karlos          22.9.2005 23:47:57
Myslela si zimní přípravu ne? ;) Děláte někdo něco? Chodíte na cycling? Já sem měl dneska po dlouhý době 7 lidí. Tak 
snad ty pražský lenoši zase začnou chodit. Jinak domu dorazim až přiští víkend, tak koukejte Hněvkovákum ve fotbale 
nandat!

vera          22.9.2005 10:52:48
Mrtvo je oprávněné, chystáme se na zimní spánek.

Zbych          22.9.2005 9:51:19
Je tady nějak mrtvo. To Pepa. Měl by na víkend naleštit kopačky. Je derby s Hněvkovicema a je potřeba je trochu 
vyděsit.

pepa          19.9.2005 18:11:04
šlapeme Spartě na paty

Zbych          19.9.2005 17:28:09



Já jsem na fotbale na Slavii byl. Docela pěkná veselohra. Občas jsem si připadal jako na naší pralesní lize. Doufám že z 
irska přivezou alespoň remízu. Ještě stěstí že i SPARTA tak válí.

vera          19.9.2005 5:57:03
Je super!A fotky jsou nádherný.Skoro vám kluci závidím.

karlos          18.9.2005 18:49:22
Jak se Vám libí report od Pepy? Já myslim, že je super!

karlos          15.9.2005 22:25:00
:) Tak to ti Pepo nevyšlo, ale kdyby to nebyli takovy kopyta, tak to klidně mohlo bejt. Snad bude 2:0 stačit.

pepa          15.9.2005 18:28:14
4:0

Karlos          15.9.2005 17:44:05
Co řikáte na fotbal? Sparta má ale kliku, co? Sem zvědavej dnes na Slávii. Doufám, že neudělaj zase nějakou ostudu...

Karlos          15.9.2005 17:42:10
2Hanka: Vidím, že se ti podařilo změnit si heslo. Takže úplně stejně můžeš změnit ty ostatní informace, akorát po 
vyplnění klikni na tlačítko Aktualizuj údaje. Jestli ti to nepůjde, tak se mi ozvi na mail nebo na telefon. Nebudem to 
rešit na fóru.

HANKA          15.9.2005 17:15:32
CAUKY,Karlos nemohu vyplnit tvuj dotazník,nedarí se mi,uz jsem to zkousela mnohokrat,vis.Asi na me musís jinou 
recí.Díky

Zbych          15.9.2005 17:04:36
To fotbalovým členm Extrem teamu. Doporučuji webove stránky www.fotbal.cz/Kraje a okresy/Kraj 
Vysočina/Pelhřimov/IV třída. Jsou tam výsledky naší pralesní ligy včetně rozlosování soutěže.

Zbych          15.9.2005 16:58:09
TO Vera. Jo jo. Studoval jsem velmi dobře a doufám, že to příští rok nebudu synovcovi kazit. Uvidíme jak proběhne 
soustředění na Alpentouru.

vera          15.9.2005 13:14:11
To Zbych.Doufám, že jsi řádně prostudoval foto ze závodů, že tě to motivovalo a příští rok jedeš s námi.

pepa          14.9.2005 19:13:05
5x bedna pro domácí tým-paráda

HANKA          13.9.2005 19:04:02
SOBOTA BYLA UZASNA,DIKY ZE JSTE.VSICHNI JSTE MOC FAJN LIDICKY!

Zbych          12.9.2005 14:42:36
To Vera. Díky za info. Docela jsi mě dostala.

vera          12.9.2005 12:43:19
To Zbych. U mě na stole.Ale když poprosíš Pepu nebo Karlose, tak ti je určitě taky vykouzlí.

Zbych          12.9.2005 12:16:43
Vzhledem k tomu, že jsem se nemohl osobně zpčastnit jsem velice lačný po výsledcích. To Vera. Kde najdu fotky z 
Alpen touru?

vera          12.9.2005 6:16:42
Kluci, všem kdo jste fotili na Alpentouru dík za fotky. Jsou super.

Zbych          9.9.2005 20:43:05
To Karlos. Konečně se pohnul seznam členů. Velká pochvala od souseda. Tak ať Vám to zejtra všem frčí.

karlos          9.9.2005 18:49:28
Tip4: Pokud jste zalogovaní, tak uvidíte v sekci TEAM více informací o členech :)



karlos          9.9.2005 17:43:08
Tip3: Pokud jste zalogovaní, tak se Vám u zpráv, které jsou napsaný pod vaší přezdívkou, objeví "edit" a "delete". 
Takže můžete svoje zprávy upravovat eventuelně smazat :)

karlos          9.9.2005 14:39:13
Tip2: Pokud jste zalogovaní a přidáváte zprávu do fóra, tak se jméno a e-mail (méte-li ho vyplněný v profilu) 
předvyplní automaticky.

karlos          9.9.2005 14:36:53
Tip: Pokud se jednou zalogujete, nemusíte se příště logovat znovu!
Pokud se ale přihlašujete z nějakého veřejně přístupného počítače, nezapomeňte se při odchodu odlogovat!

vera          9.9.2005 13:22:36
Lidi, nikdo nepíšete, jak se těšíte na zítra! Že by všichni byli zaneprázdněni laděním formy.Nepřehánějte to, jedem přeci
na pohůdku.

vera          9.9.2005 11:50:13
Veřejně a nahlas chválím Káju, protože je strašnej šikulka. Vím, že už to všichni víme, ale kdyby snad byl někdo na 
vážkách.

karlos          9.9.2005 10:28:08
Chyba opravena. Můžete zase psát do fóra :)

hony          8.9.2005 19:11:51
ani nevite jak moc vam zavidim a zaroven preji peknou sobotu!!!bohuzel budu pryc tak se nezucastnim,forma graduje a 
veril jsem si minimalne na los certos:-)

karlos          8.9.2005 16:40:00
Tak jsem zase něco udělal. Klikněte na odkaz TEAM. Kdo už tam máte přezdívku, použijte ji pro přihlášení a jako 
heslo použijte "heslo". Pak se vlevo objeví vaše přezdívka, tak na ni klikněte a můžete upravovat. Nejprve si asi 
nastavte jiný heslo... Funguje Vám to?

vera          8.9.2005 6:03:54
To Zbych.Za Rišanka asi mužu ja.Tak se omlouvam. Určitě to letos napravíme.

vera          8.9.2005 5:59:07
Chtěla jsem se zeptat, jestli nechcete s něčím pomoct.Ráda bych to ale v sobotu v pohodě odjela, tak mě prosím 
vynechte z toho polejvání prasete.Jinak beru cokoliv.

pepa          7.9.2005 17:19:24
sudy jsou naložený a prase se chladí

Zbych          7.9.2005 14:29:57
Už jsou připraveny tribuny pro diváky? To Karlos. Vy výsledkách z loňského ročníku bych byl rád kdyby byl Ryšánek s
"Y" a ne s"i". Díky.

vera          7.9.2005 14:09:35
Už jsou odstěhovány mraveniště a objednané pěkné počasí?

karlos          7.9.2005 9:27:20
2Pepa&Slovan: Chlapi jak pokracuji pripravy? Uz je nalozeny prase a sudy se chladi? ;)

Z          6.9.2005 10:05:41
To Vera. Ani já bych se nebránil. Akorát bych asi měl v kopcích stejné pocity jako Karlos.

vera          6.9.2005 6:34:03
To Zbych. No to by byla bomba. Doufám, že tě ještě nějak psychicky podpoříme a příští rok rušíme skupinu C a valíte s
námi.

pepa          5.9.2005 20:41:07
Gratuluju fotbalovému týmu a všem marodům přeju brzké uzdravení.

Zbych          5.9.2005 14:49:47



To Věra. Super čtení z poněkud jiného ůhlu pohledu než Karlos. Jen více takových článků a snad i začnu trénovat na 
příští rok abych mohl posunout C Team do B+ Teamu.

Zbych          5.9.2005 14:37:45
To GROSSCLOCKNER Team. Gratuluju k super výkonu. I fotbalový členové Extrem teamu si tentokrát užili. Karlos 
chtěl podat trestní oznámení na rozhodčího a já si po zápase připadám jako Pepa v dobách své fotbalové slávy (monokl 
pod levým okem začíná nabírat barvitosti). Standa Dománek je doufám již po úspěšné operaci klíční kosti a přetržených
vazů. Už se na Vás všechny těším na závodě, kde Vás jako čestný člen psychycky zajisté podpořím. To Věra. Když 
jsem Karlose viděl tak o jeho formě nemám strach.

vera          5.9.2005 13:30:20
Karlos, taky dobrý. Koukej si vyléčit zadní část těla do soboty.Ať máš na Vystrkovskou dobrou formu.

vera          5.9.2005 13:27:09
Hoši fakt dobrý.Doufám, že se dočkáme kvalitní reportáže a foto dokumentace.

karlos          5.9.2005 12:13:20
2Pepa: Jste machři! Zrovna jsem to tu konzultoval s jednim kolegou horolezcem z práce a dost se divil, že ste to chtěli 
dát za jeden den. Řikal, že to dávaj jen největší tvrďáci ;)

karlos          5.9.2005 12:11:25
2Věra: V sobotu jsem si dal Pha-Sázava-Č.Štemberk-Humpolec. 10h, 140km a pěkně mě bolí zadek ;)

pepa          5.9.2005 7:34:12
V sobotu 3.9.05 v 14.00 zdolal tým ve složení Pepa Svoboda,Tomáš Černý a Tomáš Kučera nejvyšší horu Rakouska 
GROSSCLOCKNER!!!

vera          3.9.2005 20:33:03
Ty a splín?! Ty jsi byl s Tomasem jedinej, kdo se mnou ještě v autobuse komunikoval.Vyrazil jsi dnes na bajku ku 
Humpolci?

karlos          2.9.2005 21:54:53
Takže přibyl report od Věry a máte tam i třetí den ode mě. To už jsem byl hodně unavenej, ale náladu jsem měl pořád 
dobrou. Snad to je z toho článku poznat a nevypadá to, že bych měl nějakej splín...

karlos          2.9.2005 17:24:09
2Věra: Je to perfektní. Přesně se to hodí k tomu, co jsem psal já. Je to zase z úplně jinýho pohledu. 2All: Můžete se těšit
na report z Alpentour od zastupkyně "něžného pohlaví" :)

vera          2.9.2005 16:07:49
Karlos, otevři emeil a co nejdřív odepiš.

vera          2.9.2005 5:59:31
Že bychom ti jeli naproti.

karlos          1.9.2005 20:21:54
Zjistil jsem, že z Říčan je značená turistická stezka až do Vlašimi. Tak zkusim v sobotu asi vyrazit na bajku ku 
Humpolci. Nechce se někdo připojit?

pepa          1.9.2005 20:09:45
Dneska jsem se po roce odvážil projet okruh.Trať je překvapivě suchá a ani není moc zarostlá.Takže příští týden jen 
malé doladění,přestěhování mravenišť a může se jet.

pepa          1.9.2005 16:46:52
Karlos, dělej něco, nemám co číst:)

Zbych          1.9.2005 13:22:25
To Honza: V motu by mohl být členem akorát Mitch. Ten totiž pořád někde leží a neví roupama co dělat. Jak bylo v 
Brně na GP?

Zbych          1.9.2005 13:19:48
To Karlos: Dobrá Dobrá. Když jinak nedáš tak ji nechám modrou. Napiš mi přesnou adresu abych mohl přijit. Dnes 
nemohu. Jdu na mejdlíčko.



Honza          1.9.2005 13:15:12
Tak jsem se poprve pripojil. JE to dobry. Jeste by to chtelo rubriku MOTO!!!!!!!!!

vera          1.9.2005 9:43:37
Opatrně s tím spinningem, nerada bych měmila pozici ve skupině B a příští akci ti funěla za zády.

karlos          1.9.2005 9:17:23
2Zbych: Kunu nech bejt. Radsi prijd nekdy na spinning ;) 2All: Pozor!!! Od pristiho tydne uz nemam pondelni hodiny. 
Budu mit jen ctvrtek 18:30 a 19:30. Casem si chci najit i neco na zacatek tydne, ale treba v jinym fitku.

Menča          1.9.2005 9:17:06
Pink je fakt dobrá, jdu do toho. Tö Pepa: Trénujou jen zbabělci - my co máme talent ...

Zbych          1.9.2005 8:53:00
To abych si nechal stříknout KUNU na růžovo.

Zbych          1.9.2005 8:50:46
To Karlos: Jsem rád, že dokážeš ocenit kvality leadera týmu. Docela dobrá.

karlos          31.8.2005 22:08:26
Chyba :( Tak tady.

karlos          31.8.2005 22:06:53
Vrátil jsem tam originál foto. Raportáž musí být autentická. Kdyby někoho zajímalo, jak by vypadal růžovej dres 
ExtremTeamu, tak se může podívat tady.

pepa          31.8.2005 21:28:12
Seš tam v růžovim.Asi vedoucí pretěkár.

Zbych          31.8.2005 19:39:08
Ať koukám jak koukám tak svoje nové tričko nikde nevidím. Jo, jo , jak říká Menča. Tváříte se jako samí sport ale ty 
vrcholný výkony v penzionech zůstávají bez povšimnutí. Je třeby popsat i kladné stránky zájezdu. Tak se polepši. 
Doufám že ke třetímu dni bude připojena minimálně krátká zmínka o cílovém buffet.

pepa          31.8.2005 18:40:51
to.Menča.Žádný jiný barvy,ale zostřený tréning!!-to.Karlos.Jen tak dál,máš moji morální podporu.

Menča          31.8.2005 15:58:34
karlosi, pošli mi tvůj mail mám i lepší. Takhle hanit čestné členy se nesluší, kor ty zakládající!!! Jinak reportáže máš 
skvělý, poze tam chybí zmínka o fotbalovém utkání mezi barovýma židlema

karlos          31.8.2005 15:43:40
Co řikáte na Zbychovo nový tričko (viz článek ;)

karlos          31.8.2005 15:43:37
Co řikáte na Zbychovo nový tričko (viz článek ;)

vera          31.8.2005 15:09:13
Je to superrrrr.

karlos          31.8.2005 14:53:48
Máte tam 2.den. Je to bez korektury, tak se omlouvam za pripadne preklepy a hrubky ;)

Menča          31.8.2005 12:32:36
Ano, na GIRU maj taky kopce!!!! Pepo, zkus zjistit podmínky výroby takovéhoto kousku, kde mělo být vidět, že se 
jedná opravdu o čestné členy. Díky

vera          31.8.2005 11:46:31
Když čestní členové,tak rozhodně růžovou barvu.

Menča          31.8.2005 10:40:57



Poslední odstavec od Karlose mě moc nepotěšil, ale jako čestný člen si snad mohu dovolit trochu pohodlí. (stejně jsme 
museli Honzovi neustále někam popotlačovat vlek). Mám dotaz. Neměli by mít čestní členové nějaké barevné odlišení 
trikotů??? Třeba žlutý nebo růžový???

Zbych          31.8.2005 10:35:59
Sousedko ty mě ale překvapuješ. Článek je super tak tam postupně dopiš i další etapy. Se zařazením jsem zatím 
spokojen.

karlos          31.8.2005 9:25:31
Vcera jsem to vzdal, ale dnes uz jsem jel do prace na kole a porad nic moc. Uplne jsem slysel, jak mi nohy nadavaj ;)

vera          31.8.2005 5:45:49
Lidi,prospala jsem dva dny a teprve dnes začíná fungovat jak můj mozek, tak mé tělo.Naštěstí mám všech pět 
pohromadě a takovýchto výletů se úšastním jen jednou do roka.

Slovan          30.8.2005 21:49:13
3.9.výstup na Grozglokner, zítra pro Pepu a Tomase sraz v hospodě, pro dolacění některých záležitostí, zatím čau.

pepa          30.8.2005 18:05:12
Ty vole dobrý,ty jednou napíšeš román

pepa          30.8.2005 18:05:08
Ty vole dobrý,ty jednou napíšeš román

karlos          30.8.2005 9:23:32
Pepo dík za fotky. Mohl bys zkusit vyfotit mapu s tema nasima etapama a ty tri profily?

pepa          30.8.2005 9:23:16
Karlos, máš tam fotky.A odpočiň si taky.

karlos          30.8.2005 9:22:56
Zdar, na spinnning jdu, ale pocitam, ze to dnes nebude zadna slava. Nohy me bolej jeste docela unosne, ale zada me 
trapej az moc. Presto se urcite zase budu na vsechny usmivat :)

Richard          30.8.2005 9:22:42
Ahoj Karlosi, diky za dnesni pomoc!

Zbych          30.8.2005 9:22:25
Karlosi, si dneska na spinningu, že bych se za tebou stavil a kouknul?

Zbych          30.8.2005 9:22:14
Zdar Hony, tak to je super zpráva. Když už nás tedy nechcete tak mi si založíme "B".

hony          30.8.2005 9:21:21
Je dobre,ze vam vyslo pocasi a pekne jste si zajezdili,bohuzel mam pro vas spatnou zpravu,nebot jsme dnes porazili 
Obratan 3:2 a presne pet "cernochu" vas vyradilo ze sestavy:-)

karlos          30.8.2005 9:20:33
Nazdar lidi, posilame pozdrav z Alpentour. Po dvou dnech jsme vsichni zniceny, ale zivy. Je to tu parada, pristi rok 
vyrazime, doufam, ve vetsim poctu!!! Tak v nedeli zase v Cechach! Vubec se tam netesime ;)

Slovan          30.8.2005 9:20:13
Pepo nestraš lidi kteří jedou s námi, těch 50. km. vypadalo lépe, na první den. Tomas se chtěl odhlásit.Zítra aklimatizace
v Táboře pod Kaštanem, před odjezdem, dotazy?

vera          30.8.2005 9:19:28
Pepo nestraš ho, ať z toho nemá noční můru.

pepa          30.8.2005 9:19:14
Karlos,máš starou mapu,nová trasa 72km a 2130 hm.

vera          30.8.2005 9:19:00



kdo jste nejel na Křemešník a dále pak na Čeřínek zaváhal jste. Přijeli jsme domů vykoupaní i vypraní.Byla to bezva 
příprava na Alpentour.Těším se.

karlos          30.8.2005 9:18:12
Zítra odjezd na Alpentour! Hurá! První den 55km a převýšení 2km. Asi umřu, mamko ;) btw: jak bylo na Křemešníku?

vera          30.8.2005 9:17:46
Pokud nebude pršet,vyrážíme dnes na kole.Sraz na Křemešníku v 18,30.Kdo můžete přijeďte. Těšíme se.

pepa          30.8.2005 9:16:52
Terénní triatlon v Koutech 27.8.pozvánka na http://kouty2005.wz.cz/

karlos          18.8.2005 14:34:58
Zítra 19.8. se koná organizační schůzka v HOSTINCI U ČIHÁKŮ! Účast povinná ;)

Pepa          17.8.2005 21:13:33
Závod v Chýnově sobota 20.8 start 14.00hod prezentace od 12.00hod trasa 35 nebo 70km odjezd z Vystrkova cca 
11.00hod večer polejváme jazyk.

kora          16.8.2005 19:33:32
S Osmičkou si Vás vychutnáme na 250.Čau

slovan          16.8.2005 19:26:25
Hele hroudy mě už to taky jede, dobrota, tak o víkendu doladíme ještě některé záležitosti. Zatím čus.

Pepa          16.8.2005 19:12:42
Už mi to jede i doma!

Pepa          16.8.2005 7:30:05
Zušební pozdrav:) Odjezd 26.8. 02.00 z Prahy 04.00 z Tábora

karlos          15.8.2005 13:33:57
Zlobí vás počítač? Zkuste tohle ;)

karlos          15.8.2005 13:02:25
Zdar chlapi, takze odjezd na Alpentour je planovanej na ctvrtek 25.8. a prijezd v nedeli 28.8.? V kolik hodin vydite ten 
odjezd? Asi budu muset sehnat zaskok na spinning :(

Richard          15.8.2005 11:50:57
Ahoj Kájo, ty stránky jsou voňavý :)

karlos          13.8.2005 1:29:07
Ahoj lidi, jak se těšíte na 250ku? ;)
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