
Borky uvidí špičku cyklokrosu
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    (van)    Cyklokros    

Kolín - Podzimní šlágr pro kolínské sportovní fanoušky je tu. Nejedná se však o fotbal ani hokej. Do města se po
několikaleté odmlce vrací vrcholový cyklokros. "Už se moc těším. Závodím tady vždy rád," vzkazuje příznivcům
odchovanec kolínské cyklistiky Václav Ježek.

Minulý čtvrtek potvrdil stoupající formu druhým místem na Holých Vrších a bude patřit k favoritům. Kdo
dál?  Největší  reprezentační  esa  na  čela  s  Petrem Dlaskem,  Zdeňkem Mlynářem,  Martinem Zlámalíkem či
Martinem  Bínou.  Přijede  i  slovenský  národní  tým  s  populárním  Glajzou  a  ambiciozní  Italové.  "Určitě  se
nepředstaví  Kamil  Ausbuher,  který má jiný program,"  jmenoval jednu z mála absencí špičkových domácích
jezdců  ředitel  kolínského  závodu  Jan  Slavíček  (na  snímku).  Přípravy  na  trati  v  lesoparku  Borky  vrcholí.
"Poslední úpravy jsme provedli v úterý. Zatím je sucho, takže by se mělo jednat o velice rychlý podnik," prozradil
Slavíček.

Český pohár  neboli  Budvar  Cup byl  v  minulosti  spojován se štítarským údolím,  kde ho pravidelně
organizoval dvojnásobný mistr světa a vážený kolínský občan Miloš Fišera. Letos se spojil právě se Slavíčkem.
"Rád pomohu. Ve Štítarech jsem nikdy neměl žádné větší problémy a věřím, že je nebude mít ani letos Honza,"
povzbudil kolegu Fišera.

Slavíček  se  kromě  pořadatelských  starostí,  s  nimiž  mu  pomáhá  především  Michal  Čepička,  musí
věnovat  i  přípravě  své stáje  Scania  Apache Team Kolín.  Družstvo  se sice  specializuje  především na letní
disciplínu cross country horských kol, ale nyní chce před domácím publikem uspět i v cyklokrosu. "Tým je v
Kolíně, máme speciální soustředění," prozradil Slavíček.

Kdo z jeho svěřenců bude mít v sobotu nejvyšší ambice? "Hlavně holky. Kateřina Bohatá mezi ženami a
juniorky Pavlína Raková s Lenkou Ochmannovou by se měly prát o vítězství," tipuje Slavíček.

Vidět by měl být i kadet Ondřej Merenus. V nejprestižnější kategorii Elite mají největší naději na slušné
umístění  Martin  Němeček  s  Filipem Eberlem.  "Pokud  by  to  bylo  lepší  než  patnácté  místo,  byl  bych  mile
překvapen," poznamenal muž, jehož závodníky ve čtvrtek označil hlasatel na Holých Vrších jako "Slavíčkovy
děti".

Pokud chcete kolínským jezdcům fandit, poznáte je podle jasně oranžových dresů. Start je u areálu
Jiskry Kolín v lesoparku Borky.

Časový program sobotních závodů: 10.15 náborový závod dětí, 11.00 starší žáci, 11.30 kadeti, ženy,
12.30 junioři, 14.00 Elite.

Na kolínskou půdu se po letech půstu vrací vrcholná cyklistická akce -
Budvar Cup

25.11.2005    Kolínský deník    str. 3   Kolínsko
    (van)    Cyklokros    

Kolín -  Až budete dnes odpoledne procházet přes kolínské náměstí,  dávejte dobrý pozor. Když budete mít
trochu štěstí, můžete vyhrát mikrovlnnou troubu. Má to však ještě jednu podmínku. Zítra se budete muset přijít
podívat na cyklokrosové závody.

Vrcholná cyklistika se do Kolína vrací po několika letech jako prestižní sportovní událost, ale i významná
společenská akce. Vždyť garanci nad podnikem Českého poháru převzal starosta Miroslav Kaisler. "Sám jsem
na kole hodně jezdil především v době studií," zavzpomínal šéf kolínské radnice.
Starosta nebude jako fanoušek chybět ani na trati a při vyhlášení výsledků předá nejlepším závodníkům ceny.

Závody ve štítarském údolí měly kdysi pro kolínské občany velký náboj. Kulich, rukavice, boty do bláta a
šlo se. Býval to každoroční koloryt. Nyní se ale cyklokros přestěhoval do jiné lokality. Borci se bleskově poženou
tratí v lesoparku Borky. Start i cíl jsou u sportovního areálu "Jiskry" Kolín. "Věřím, že lidé přijdou i tentokrát,"
doufá dvojnásobný mistr  světa Miloš Fišera.  Někdejší organizátor  štítarských bitev se letos opět zapojil  do
příprav kolínských závodů. "Jinak už se však v cyklokrosovém dění příliš nepohybuju," přiznal Fišera.
Roli prvního muže kolínské cyklistiky po něm převzal Jan Slavíček. Jeho stáj Scania Apache Team Kolín je
výsledkově nejúspěšnějším klubem ve městě a teď přichází i se sportovním svátkem pro veřejnost. "Neměl by to
být jen takový výstřel do tmy. Chceme špičkovou cyklistiku vrátit do Kolína trvale," vzkazuje bývalý reprezentant
na horských kolech. "Vrcholový sport tu lidem podle mě hodně chybí."

Aby nechyběl,  Slavíček ho nyní  nabízí.  Závod Budvar Cupu se jede jako Velká cena Whirlpool.  V
pestrých dresech můžete fandit Dlaskovi, Mlynářovi, Pospíšilovi, Zlámalíkovi, Bínovi, Ježkovi i dalším mistrům
svého řemesla. Přijedou i reprezentanti Slovenska a Itálie.
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Na start se vedle nedávného vicemistra světa Petra Dlaska mohou postavit i vaše ratolesti. Náborový
závod dětí se jede v 10.15 hodin na tříkilometrovém okruhu. Drobná odměna je připravena pro každého malého
odvážlivce. "Povinností je přilba," upozorňuje Jan Slavíček.

Ježek: Do Kolína se těším
25.11.2005    Kolínský deník    str. 20   Sport Kolínska

    JAN IVAN    Cyklokros    

- Závodník se vrací tam, kde s cyklistikou začínal -

Kolín - Vrátí se na místa, kde s cyklistikou začínal. Před očima řady známých a kamarádů bude chtít uspět.
Václav Ježek, spolufavorit zítřejšího závodu Českého poháru cyklokrosařů. "Do Kolína se moc těším, na písku v
Bárkách  jsem se  něco  natrénoval,"  řekl  minulý  čtvrtek  po  nejlepším  výsledku  letošní  sezóny  odchovanec
kolínské Jiskry.

Narodil  se  v  Městci  Králové,  odkud  si  ho  rodiče  odvezli  do  Dobšic,  vísky  u  Poděbrad.  Nejbližší
cyklistický oddíl byl v Kolíně a "Jéža" se stal jeho členem v roce 1990 - ve třinácti letech. "Předtím jsem hrál
tenis a fotbal, což mi dalo všeobecnou sportovní průpravu, " prozradil osmadvacetiletý závodník.

V Kolíně poznal i dres týmu Pek Servis. Svého času byl obrovským talentem disciplíny cross country
horských kol. Dokázal být pátým nejlepším juniorem Evropy. "V té době jsem dostal i svou první cyklistickou
výplatu," vzpomíná Václav Ježek.

Rodičům za  ní  koupil  televizi  a  mikrovlnku.  Od  té  doby  už  projelo  Kolínem hodně  vlaků.  Cyklista
narozený ve znamení Panny se s manželkou Petrou usadil v Mladé Boleslavi, mají syny Tomáše'a Václava. Na
jaře po devíti letech opustil stáj Author, a i když měl opět nabídku z Kolína, dohodl se na angažmá s týmem Top
Ten Teplice. Velkou roli v tomhle výběru hrál Ježkův tchán, který závodníkovi vytváří kvalitní zázemí. "Připravuji
se sám a vyhovuje mi to," uvedl vítěz Českého poháru cyklokrosařů z roku 2001.

Výsledkově letos dlouho tápal. I vinou nemoci, která ho do terénu tři týdny nepustila. "Do jednoho ze
závodů jsem šel pod antibiotiky a složilo mě to," líčí Ježek. "Pak jsem se kašle vůbec nemohl zbavit." Minulý
týden měl zase důvod k úsměvu. Na Holých Vrších ho na blátivé trati porazil pouze Martin Zlámalík. "Už to bylo
lepší, ale ještě ne úplně ono," vítal Ježka v cíli reprezentační kouč Petr Klouček. "Vyhovovalo mi, že byl závod v
těžkém terénu pomalejší, " dodal jezdec. Z jednoho výsledku nedělá žádné závěry. "Snad forma vydrží a bude
to dobré," věří Václav Ježek. Zítra uvidíme...

Slavíček: Příprava trvala půl roku
26.11.2005    Kolínský deník    str. 17   Sport Kolínska

    (vol)    Cyklokros    

Kolín - Je to tady. Cyklokrosoví fanoušci se dočkali. Po dlouhých pěti letech se vrcholová cyklistika opět vrátila
do Kolína. Nikoliv však do štítarského údolí, ale do lesoparku Borků. Právě zde se dnes jede šestý díl Budvar
Cupu. "V Borkách se podobný závod jel asi už před patnácti lety," vzpomíná ředitel závodu a trenér týmu Scania
Apache Team Kolín Jan Slavíček.

* Jak dlouho vám trvala příprava na tento významný podnik?

Od té doby, co jsme to dostali přiklepnutý. Asi půl roku. Ale není to o tom, že bychom na tom pracovali
každý den. Prostě to člověk tak nějak pořád nosil v hlavě. Nejtěžší bylo sehnat partnery. Celý závod finančně
zastřešit. Jinak finálové přípravy vrcholí celý tento týden.

* V závodě se představí celá řada špičkových jezdců. Kdo je podle vás největší favorit na vítězství?

Určitě Petr Dlask. Velké šance dávám také Zdeňku Mlynářovi. Tomu by rychlá trať měla sedět.

* A co vaši svěřenci?

V  kategorii  Elite  má  největší  šanci  Němeček  s  Eberlem.  Mohli  by  skončit  do  patnáctého  místa.
Fantastické by bylo, kdyby jeden z nich byl do desítky. Mezi ženami patří k favoritkám Raková i Lochmanová.
Přijede i Kateřina Bohatá, která se připravuje na mistrovství republiky. V kadetech to je Ondra Merenus. Ten měl
sice začátek sezony slabší, ale v poslední době se dostává do formy.
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Česká elita se sejde v Kolíně
26.11.2005    Mladá fronta DNES    str. 6   Sport - střední Čechy/Praha

    (prp)    Cyklokros    

Krátce z kraje

CYKLOKROS

Kolín - Další zastávku ve středočeském kraji má o víkendu vrcholový cyklokros. Tentokrát se závod Českého
poháru jede jako Velká cena Whirlpool v kolínském lesoparku Borky. Start hlavní kategorie Elite je u areálu
Jiskry Kolín dnes ve 14 hodin. “Připravili jsme i speciální náborový závod pro děti," upozornil ředitel podniku Jan
Slavíček.  Děti  jdou  na  start  v  10.15  hodin.  Rozdávat  se  budou  slosovatelné  programy,  výherci  získají  tři
mikrovlnné trouby a cyklistické ceny.

Kyzivát vyhrál v Kolíně 6. závod Budvar cupu
28.11.2005    Českobudějovické listy    str. 26   Sport

        Cyklokros    

Vladimír  Kyzivát  se  stal  vítězem šestého  závodu  seriálu  Budvar  Cup  v  cyklokrosu.  Třiadvacetiletý
reprezentant,  jezdec  celku  Control  Johnson  Mladá  Boleslav,  v  sobotu  v  Kolíně  zdolal  ve  spurtu  Martina
Zlámalíka z Author teamu. Spolu s nimi vystoupil na stupně vítězů další závodník Authoru Martin Bína.

Na startu chyběla řada reprezentantů. Dlask, Ausbuher, Šimůnek a Štybar startují v zahraničí, Lukeš je
nemocný. Do terénu na písčitý okruh vjel jako první Hekele a za ním se srovnali ostatní favorité Bína, Zlámalík,
Ježek, František Klouček a Mlynář.

Po třetině závodu unikli soupeřům Bína, Zlámalík a Kyzivát, za nimi jezdili s malým odstupem Ježek s
Kloučkem, zatímco další z favoritů Mlynář začal překvapivě zaostávat. Vedoucí trojice spolu vydržela až do
předposledního okruhu, v němž Bína spadl a soupeři mu rychle ujeli.

Rozhodl  až  závěrečný  spurt.  Na  dlouhou  asfaltovou  rovinku  vjel  první  Zlámalík,  ale  v  posledních
desítkách metrů se před něj Kyzivát dostal a mohl se radovat z premiérového prvenství v pohárovém seriálu.
Bína uhájil třetí místo před dotírajícím Hekelem, elitní pětici uzavřel Ježek.

"Jsem strašně šťastný, na triumf v závodě seriálu Budvar Cupu jsem čekal už dlouho.
Trať mi vyhovovala, a když po pádu odpadl Bína, tak jsem se soustředil na spurt. Zlámalík sice vjel do rovinky
první, ale já měl dost sil a přespurtoval ho," řekl Kyzivát.
Při absenci suveréna juniorských závodů Davida Mengera se těšil z prvenství Jiří Podrazil z celku Sokol Holé
Vrchy. V průběžném pořadí ztrácí na Mengera sedm bodů.

Výsledky:  1. Kyzivát  (Control  Johnson Ml. Boleslav) 58:08,  2. Zlámalík stejný čas,  3.  Bína (oba Author),  4.
Hekele (Zekov) oba -13, 5. Ježek (Top Ten Teplice) -25, 6. F. Klouček (Author) -29, 7. Chrobák (Control Johnson
Ml. Boleslav) -31, 8. Adel (KC Hlinsko) -55, 9. Mlynář (Max Cursor) -1:33, 10. L. Klouček (Budvar Tábor) -1:56,
po šesti závodech: 1. Mlynář 244, 2. Dlask (Empella) 240, 3. Bína 231, 4. Zlámalík 229, 5. Ausbuher (Budvar
Tábor) 220, 6. Kyzivát 209. Junioři: 1. Podrazil (Sokol Holé Vrchy) 41:42, 2. Farkaš -19, 3. Loula (oba Stadion
Louny) -1:02, po osmi závodech: 1. Menger (Budvar Tábor) 390, 2. Podrazil 283, 3. Polnický (Empela) 273.

Snad zázrak. V Kolíně přišli lidé na sport!
28.11.2005    Kolínský deník    str. 16   Sport Kolínska

        Cyklokros    

ZAUJALO NÁS

Kolín - Kdyby se tolik diváků sešlo na sousedním fotbalovém stadionu, vedení FK Kolín by radostí muselo
přeskočit branku. Podobné by to bylo i v nedaleké hokejové hale. Kolínskou sportovní návštěvu roku má však
na svědomí cyklokros. V sobotu obklíčilo trať v Borkách na dva a půl tisíce diváků.

"Skutečně mě velice překvapilo, kolik lidí se přišlo podívat," pokyvoval uznale hlavou starosta Kolína
Miroslav Kaisler, garant sobotního závodu. "Hodně se mi to líbilo, fakt parádní kulisa," přidal se i dvojnásobný
mistr světa Miloš Fišera.
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V lesoparku Borky možná nikdy nebylo tolik lidí pohromadě. Na kolech i pěšky, se psem či s kočárkem.
V sychravém počasí se na úzkých pěšinách zdravili nadšení sportovní fanoušci. "Jsem spokojen. Na cyklokros
jsem v Kolíně chodil odmalička. Je dobře, že se závody do města vrátily," vykládal kapitán kolínských hokejistů
Václav Čtvrtečka. "Sám bych do toho ale nešel. Musí to být strašná dřina," podotkl.

Pochvalu  Kolínu  vystřihla  i  "konkurence".  Josef  Straka  v  červenci  úspěšně  uspořádal  mistrovství
republiky horských kol  v sousední Kutné Hoře.  V sobotu v cílové rovince labužnicky ukusoval  ze sendviče
obloženého  olomouckými  syrečky.  "Sám jsem kdysi  jako  mladý  závodník  tady  na  těch  lesních  cestičkách
trénoval," zavzpomínal Straka. "Dnes se to klukům povedlo. Cyklokros je pro diváky možná atraktivnější než
biky," řekl Straka.

Pořadatelé,  uspokojeni  totálním  úspěchem,  prozradili  odvážné  záměry  pro  blízkou  budoucnost.
"Ukázalo se, že je trať vhodná i pro závod mistrovství republiky. Pokusíme se šampionát získat," vynesl trumfy
Miloš Fišera.

"Já se mohu zaručit, že pokud budu na radnici,  určitě podobné podniky maximálně podpořím," slíbil
starosta Kaisler.

Vladimír Kyzivát senzačně vyhrál Velkou cenu Kolína v cyklokrosu
28.11.2005    Kolínský deník    str. 16   Sport Kolínska

    Jan Ivan    Cyklokros    

Jeden z jeho velkých soupeřů upadl v posledním kole, Kyzivát pak dominoval ve spurtu

Favorité i tipéři vyhořeli. Čest domácích barev zachraňovaly ženy, kadet a starší žák.
Kolín - I kdyby se odstěhoval k protinožcům, na město Kolín Vladimír Kyzivát určitě nikdy nezapomene.

Poprvé v kariéře dokázal vyhrát závod cyklokrosového Budvar Cupu, který se tentokrát jel  jako Velká cena
Whirlpool v kolínském lesoparku Borky.

"Je to pro mě obrovský úspěch a zároveň velká motivace do dalších dnů," radoval se v cíli odchovanec
Sokola Holé Vrchy, který nyní reprezentuje stáj Johnson Controls Mladá Boleslav.

Bylo to jako když smečka hladových vlků vyrazí za krvavou stopou. Tak rychle se závodníci vřítili do
terénu a z tempa v průběhu hodinového závodu nic neubrali. "Trať byla suchá, téměř bez převýšení. Jeli jsme
ďábelskou frekvenci," řekl kolínský odchovanec Václav Ježek.

Chyběli Dlask s Ausbuherem. Bez nich se utvořila silná osmičlenná skupina, kterou roztrhali  aktivní
mladíci z Authoru Zlámalík s Bínou. S nimi se udržel Kyzivát a když Bína v předposledním okruhu upadl, využil
toho k vítěznému finiši. "Určitě mi pomohlo, že jsme spurtovali jen dva. Kdyby na mě byli kluci z Authoru v
přesile, měl bych to těžké," přiznal Vladimír Kyzivát.
Jeho triumf překvapil i odborníky. "Jako tipér jsem vyhořel," usmál se historicky nejlepší kolínský cyklokrosař
Miloš Fišera. Favorizoval Zdeňka Mlynáře, který skončil v poli poražených. "Vítěze jsem netrefil ani v posledním
kole. Když jeli do cíle ti dva, odhadoval jsem prvenství Zlámalíka," prozradil Fišera.
Oranžové barvy kolínské stáje Scania Apache Team byly vidět zejména v ženské kategorii. Kateřina Bohatá jí
ovládla, Lenka Ochmannová rozdávala úsměvy po třetím místě. "Bylo to příjemné. Na trati bylo hodně známých
lidí, cítila jsem podporu," uvedla vítězka.
Pochvalu od šéfa týmu Jana Slavíčka si vysloužili také kadet Ondřej Merenus a starší žák Daniel Veselý. První
za čtvrté, druhý za páté místo. "Dan Veselý se na jaře přihlásil k náborovým závodům. A za půl roku bojuje v
české špičce. To je krásný příběh," řekl Slavíček.

***
Výsledky kolínské Velké ceny Whirlpool

Kategorie Elite: 1. Kyzivát (Johnson Controls AŠ M. Boleslav) 0:58:08, 2. Zlámalík +0:00, 3. Bína (oba Author
Praha) +13 s, 4. Hekele (Zekof Team) + 13 s, 5. Ježek (Top Ten Team Teplice) +26 s, ... , 13. Němeček +2:36
min, 15. Eberl +2:52, 16. Brož +2:54, 20. Čepička +4:43, 21. Vacek +4:55, 22. Matějů +4:55, 27. Michal Benda +
1 kolo, 29. Vašinka (všichni Scania Apache Team Kolín) + 1 kolo.
Ženy:  1.  Bohatá  (Scania  Apache  Team Kolín)  0:31:57,  2.  Nováková  (S.  K.  Jiří  Team Ostrava)  +40  s,  3.
Ochmannová +47 s, ..., 6. Raková (obě (Scania Apache Team Kolín) +2:49 min.
Junioři: 1. Podrazil (TJ Sokol Holé Vrchy) 0:41:42, 2.
Farkaš +19s, 3. Loula (oba Stadion Louny) +1:02 min, ..., 7. Vostřes (V. C. PEK Servis Kolín) +1:43, 11. Pešek
(Scania Apache Team Kolín) +2:43.
Kadeti: 1. Marek Benda (TJ ZČE Cyklistika Plzeň) 0:27:22, 2. Adel (Cyklo Team Budvar Tábor) +16 s, 3. Petruš
(ACS Drak Vrbno) +38, 4. Merenus +56, ..., 14. Černý +2:52 min, 26. Bauer (všichni Scania Apache Team Kolín)
+5:15.
Starší žáci: 1. Polnický (Empella Czech Team) 0:14:10, 2. Folvarčný (TJ Slezan Frýdek - Místek) +1:31 min, 3.
Moule (Stadion Louny) +1:38, ..., 5. Veselý (Scania Apache Team Kolín) +1:47.
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Bohatá vítězkou, ale na pódiu chyběla. Uvízla v síti dopingových komisařů
28.11.2005    Kolínský deník    str. 16   Sport Kolínska

        Cyklokros    

Kolín - Tak tohle byla kuriozita dne. Starosta Kolína Miroslav Kaisler s medailí, ředitel závodu Jan Slavíček se
šekem a dvojnásobný mistr  světa  Miloš Fišera s  kyticí.  Přešlapovali  pod stupni  vítězů a čekali  na vítězku
ženského závodu. Jenže Kateřinu Bohatou z domácího klubu Scania Apache Team vyvolával moderátor marně.

"To se mi snad zdá, to je pěkná ostuda," zlobil se Jan Slavíček, zároveň kouč Bohaté. Za chvíli už se ale
omlouval. "Zůstala viset na dopingové kontrole. To se samozřejmě nedá nic dělat," podotkl smířlivě.

Útlá cyklistka, která chtěla na jaře končit s vrcholovým sportem, posbírala v létě republikové medaile na
horských kolech i na silnici. Podobný zážitek byl i pro ní novinkou. "Vzorek moči se musí odevzdat do hodiny od
konce závodu. A mně to prostě nešlo," prozradila Kateřina Bohatá.
Sportovci v podobných případech dávají k dobru historky o množství vypitých piv. "Také bylo v nabídce, ale já si
vystačila s minerálkou," řekla závodnice, která i přes cyklokrosové úspěchy dává přednost letní sezoně. "Když
není zima, je pro mě cyklistika příjemnější," doplnila.

Kvapíková jízda přinesla Kyzivátovi první triumf
28.11.2005    Mladá fronta DNES    str. 6   Sport - střední Čechy / Praha

    (prp)    Cyklokros    

Kolín  -  Doma v  Mladé  Boleslavi  či  v  jejím  blízkém okolí  už  absolvoval  plno  pohárových  závodů,  ale  pro
premiérové prvenství v seriálu cyklokrosového Budvar Cupu si musel přijet do Kolína. V sobotu se v cíli šťastně
usmíval Vladimír Kyzivát.

“Je to pro mě obrovský úspěch a zároveň velká motivace do dalších dnů,” řekl pětadvacetiletý český
reprezentant.

* Byl to hodně rychlý závod. Rovina a suchá trať, to vám vyhovuje?

Nemám to takhle specifikované. I když je pravda, že v poslední době mi tyhle sprint cyklokrosy hodně
sedí.

* Čím si vysvětlujete tohle zlepšení? Letos jste zatím v poháru bral nejlépe čtvrtá či pátá místa.

Nebyli tady Petr Dlask a Kamil Ausbuher, tedy velmi silní soupeři. Takže nevím, či ten úspěch připsat
své formě či spíš jejich absenci.

* Ale v poli byli jiní rivalové. Porazil jste třeba kompletní stáj Author.

Jelo se mi dobře. Kluci z Authoru byli silní. Do závěrečného finiše jsem naštěstí šel jen se Zlámalíkem.
Kdyby byli Authoráci v přesile, asi by si mě ohlídali.

* Takže rozhodujícím okamžikem byl Bínův pád v předposledním okruhu?

Zřejmě ano. Do té doby jsme jezdili ve třech. Měl bych to těžší.

* Vzpomenete si ještě na okamžik, kdy vám rozhodčí na světovém šampionátu do 23 let dodatečně sebrali
bronzovou medaili?

O tom mi ani nemluvte. V mé kariéře to byl hrozný moment. Dost mě to srazilo.

* Cítíte teď po první výhře v poháru zadostiučinění?

Mám radost, ale takhle to neberu.
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Cyklokros a Kolín, to se rýmuje
29.11.2005    Mladá fronta DNES    str. 4   Kolínsko

    PETR PROCHÁZKA    Cyklokros    

Sport

Kolín - Do cíle se bok po boku řítí dva závodníci a špalíry lidí kolem trati nadšeně aplaudují. Do Kolína se po
několika letech vrátil vrcholový cyklokros a tohle byly poslední vteřiny vydařeného závodu.

Nakonec se ve finiši nacpal před Zlámalíka boleslavský Vladimír Kyzivát a připsal si premiérovou výhru
v Českém poháru.

“Překvapilo mě to. Měl jsem vybrané jiné favority,” přiznal dvojnásobný mistr světa Miloš Fišera, který se
podílel na organizaci podniku.

Velkou cenu Whirlpool pořádala kolínská stáj Scania Apache Team a její šéf Jan Slavíček vyjádřil po
skončení akce velkou spokojenost. “Přišlo hodně lidí, což jsme si přáli. Do budoucna se pokusíme získat do
Kolína i mistrovství republiky.”

Atmosféru závodu si pochvaloval i kolínský starosta Miroslav Kaisler, který předával medaile vítězům.
“Pokud budu na radnici, určitě podobné sportovní akce podpořím,” slíbil Kaisler.

Kolín  měl  díky  Kateřině  Bohaté  zastoupení  i  mezi  vítězi.  Jednička  v  ženské  kategorii  měla  kromě
úspěchu na trati  na svědomí i  kuriozitu dne. Ač jí  moderátor několikrát mocně vyvolával,  nedostavila se ke
slavnostnímu vyhlášení.

“Zdržela jsem se na dopingové kontrole,” vysvětlila později dívka. “Vzorek moči se musí odevzdat do
hodiny od dojezdu amě to prostě nešlo. Musela jsem do sebe ládovat minerálku.”

Výsledky - kategorie Elite: 1. Kyzivát (Johnson Controls AŠ M. Boleslav) 0:58:08, 2. Zlámalík +0:00, 3. Bína (oba
Author Praha) +13 s, 4. Hekele (Zekof Team) + 13 s, 5. Ježek (Top Ten Team Teplice) +26 s, ... 13. Němeček
+2:36 min, 15. Eberl +2:52, 16. Brož +2:54, 20. Čepička +4:43, 21. Vacek +4:55, 22. Matějů +4:55, 27. Michal
Benda + 1 kolo, 29. Vašinka (všichni Scania Apache Team Kolín) + 1 kolo. Ženy: 1. K. Bohatá (Scania Apache
Team Kolín) 0:31:57, 2. Nováková (S. K. Jiří Team Ostrava) +40 s, 3. Ochmannová +47 s, ... 6. Raková (obě
(Scania Apache Team Kolín) +2:49 min. Junioři: 1. Podrazil (TJ Sokol Holé Vrchy) 0:41:42, 2. Farkaš +19 s, 3.
Loula (oba Stadion Louny) +1:02 min, ... 7. Vostřes (V. C. PEK Servis Kolín) +1:43, 11. Pešek (Scania Apache
Team Kolín) +2:43. Kadeti: 1. Marek Benda (TJ ZČE Cyklistika Plzeň) 0:27:22, 2. Adel (Cyklo Team Budvar
Tábor) +16 s, 3. Petruš (ACS Drak Vrbno) +38, 4. Merenus +56, ... 14. Černý +2:52 min, 26. Bauer (všichni
Scania Apache Team Kolín) +5:15. Starší žáci: 1. Polnický (Empella Czech Team) 0:14:10, 2. Folvarčný (TJ
Slezan Frýdek - Místek) +1:31 min, 3. Moule (Stadion Louny) +1:38, ... 5. Veselý (Scania Apache Team Kolín)
+1:47.
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