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Ve zbraslavských Borovičkách proběhl 18. 9. 2010 již třetím rokem netradiční sjezdový závod
kol s názvem Bike Free Race – II. pájův memoriál. Kromě statistických dat o tomto závodu,
které najdete na konci článku vám také přinášíme rozhovor s organizátorem Václavem
Houdkem
. Fotografie z tohoto ročníku
můžete najít
ZDE .

Co vás přivedlo na myšlenku zorganizovat zrovna bike free memoriál?

Popravdě si to přesně nepamatuji. Jsou to již tři roky, takže nevím, koho to napadlo, jestli mne,
nebo někoho z mých kamarádů. Prostě jsme si řekli, že by se jako vzpomínka na mého mrtvého
bratra měl zorganizovat právě cyklistický závod. A to ideálně na trati, kterou on od začátku
pomáhal stavět . Navezl tam první hlínu a začal tam jezdit. Takže jsme se následně s kamarády
sešli, poskládali jsme se na nezbytné investice, objeli jsme pražské bike shopy, zda by nám
nepřispěli nějakými cenami. Poté jsme upravili trať a rozjeli jsme závod.

Říkáte, že letos to byl již třetí ročník. Napadá mne, zda máte třeba webové stránky, na
kterých by se mohl čtenář dozvědět nějaké novinky.

Webovky máme, protože letošní ročník už nebyl jen akcí několika málo kamarádů. Budeme
měnit jejich oficiální název. Dokonce jsme se rozhodli, že pravděpodobně založíme i
neziskovou organizaci, aby se nám lépe jednalo s úřady a případnými sponzory.

1/6

Bike Free Race - II. Pájův memoriál 2010
Napsal uživatel Administrator
Neděle, 26 Září 2010 11:53

Takže budete letos žádat kupříkladu o grant u městské části?

To jsme chtěli již pro letošní ročník, ale zatím se nám nepodařilo "prokousat se" potřebnými
administrativními kroky, které by nám umožnili zúčastnit se grantového řízení. Pro příští ročník
se to snad již podaří. Po tomto ročníku se mi dokonce sami nabídli lidé, kteří by s tímto
procesem byli ochotni pomoci, takže myslím, že je to na dobré cestě.

Pro příští ročník tedy plánujete, že bude akce ještě větší?

Určitě. Plánujeme, aby se naše akce zařadila do bikového kalendáře na stálo. Tak, aby biková
komunita z celé republiky věděla, že se tento závod jede. Rádi bychom dosáhli na nějaký grant,
aby byla motivace pro závodníky ještě větší a zúčastnilo se zde více zvučných bikových jmen.

Co plánujete k doprovodnému programu? Letos se zúčastnily tuším čtyři kapely, některé
dokonce ze zahraničí.

Plánujeme kupříkladu profesionální pódium, na kterém by kapely, které by příští rok hrály mohly
adekvátně vystupovat. Samozřejmě v takové době, abychom nikoho nerušili. Doprovodný
program bude tedy dost závislý na trvání závodu.

Jak vím, tak jste celý závod měli legálně domluvený s majitelem pozemku. Máte již
nějakou odezvu od pana majitele?

Pro příští rok bychom chtěli tento závod pořádat na stejném místě, protože Pája tuto trať stavěl
a jezdil na ní. Jinde by to nemělo ten správný význam. S majitelem jsme od té doby ještě neměli
příležitost hovořit, ale rádi bychom ho (snad již jako neziskovka) chtěli oslovit, zda by nám tento
pozemek nepronajal do delšího užívání, abychom mohli trať trochu vyšperkovat a lépe se o celý
prostor starat. Zatím se nám stává, že na naší trati čas od času jezdí lidé na čtyřkolkách. To
nevidíme úplně rádi, protože nám to tak trochu kazí jméno a vlastně i trať. Možná i z tohoto
důvodu na nás často lidé, kteří do boroviček chodí, volají policii v domnění, že jsme na obecním
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pozemku, a že celý prostor svévolně ničíme.

Předpokládám, že je to také z části způsobené tím, že lidé nevědí, co se tam děje. Máte
pocit, že by vám pomohla lepší informovanost zdejších obyvatel?

Jednoznačně. Letošní ročník byl po této stránce průlomový. Když jsme jej letos připravovali,
stále jsme tak trochu počítali s tím, že půjde o malou akci, kde se sejde několik kamarádů. Na
poslední chvíli se však objevili noví sponzoři, objevila se i televize (Cool). V tu chvíli nám došlo,
že celý závod musíme připravit mnohem zodpovědněji než v předchozích letech. Zároveň jsme
se dozvěděli, že přijede poměrně mnoho známých jezdců. Takže jsme měli chvilku strach,
abychom se veřejně neztrapnili :-). Nakonec to celé podle odezvy diváků i jezdců, kteří se
zúčastnili závodu, dopadlo dobře a ku obecné spokojenosti.

Všiml jsem si, že jste měli i docela velké množství diváků...

Sám jsem byl překvapen, kolik obecenstva se letos sešlo. Sice to stále není přesně to, co
bychom si pro příští léta přáli, to by bylo přeci jen o trochu víc, ale i tak to bylo velice milé. Přáli
bychom si, aby v dalších ročnících bylo dost diváků okolo trati, aby se závodníkům dostatečně
fandilo.

Chtěl byste k závěru našeho rozhovoru něco osobně vzkázat naším čtenářům?
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Určitě. Rádi bychom, aby čtenáři počítali s tím, že příští ročník bude přibližně týden po
zbraslavských veteránech, maximálně dva týdny poté. Byli bychom rádi, kdybychom se s vám
se všemi příští podzim v borovičkách setkali.

Děkuji za rozhovor.
Filip Stránský

Poděkování sponzorům
RIGHT GUARD
Monster energy
Lemonero
KRAB cycles
Kapela s.r.o. - zemní práce
mobilniwecko.cz
zvláštní poděkování Jiřímu Burdovi za laskavé zapůjčení pozemku v Borovičkách

Kapely, které letos v doprovodném programu zahrály
Svodidla (CZ)
WOSA (CZ)
Pokrok (CZ)
The PAID ( CZ+SR)
Mohecco (SR)

Výsledková listina
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Kategorie ženy
1 Jana Pokorná 54:99
2 Tereza Boková 1:04:57

Kategorie muži
1 Tomáš Neuberg 33:41
2 Sebastian Hlůže 33:64
3 Martin Vrba 33:88
4 Jiří Filip 34:16
5 Filip Šimer 34:48
6 Jindřich Maryška 34:69
7 Tomáš Pevný (Dr. Pevňák) 34:92
8 Františk Mrázek 35:18
9 Daniel Krajčí 35:50
10 Petr Mašek 36:08
11 Kryštof Hlůže 36:41
12 Bohouš Sulek 37:54
13 Jakub Vondráček 37:56
14 Michal Vacek 37:59
15 Martin Zloch 37:63
16 Marek Šimůnek 38:00
17 Martin Novák 38:91
18 Jáchym Pagáč 39:24
19 Filip Chadima 39:99
20 Petr Horský ( Peťa z Krarvan) 40:04
21 Zdeněk Částka 41:12
22 Matěj Kristek 42:11
23 Ondřej Váňa 42:22
24 Jiří Šiška ( Šíša ) 42:27
25 Vítek Baraska 43:66
26 Štěpán Jaroměřský ( Matlák ) 45:81
27 Jaroslav Černý 46:83
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Závod nedokončili
Viktor Volf
Jakub Plecitý
Pavel Šlehofer
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