MOJE PŮLMAJLE 2018 aneb jel jsem 1000 schválností...
Protože jsem letos měl dosáhnout jubilea,při kterém se kdysi
odcházelo do důchodu,přemýšlel jsem ,jak toto oslavit. Trochu jsem
i podlehl po 3 pivě vyprávění kámošů Jilmiho a Indiána a rozhodl
jsem se je následovat,po té co se mi podařilo se přihlásit na majle
místo Silvestrovského přípitku.Zimu jsem využil k poshánění
propriet na kolo a na jaře začal trénovat-nevěda do čeho jdu-hlavně
jízdu na kole.Udělal jsem si i nácvik od Frýdlantu do Vrchlabí po
stopě závodu,a usoudil,že bude dobré,přidělat na rám nějaké
madlo,za které by se kolo dobře nosilo,neb velká brašna v rámu
znemožňuje jeho úchyt.
Na start mě svezl Ruda Halbich ,za což mu ještě jednou děkuji,a já konečně v Hraničné u
Aše uviděl ty reky,kteří se také vydají na trasu . Šel jsem spát po třetím pivě a bylo mi
divné,že dost lidí kalí do noci,a někteří i ráno před závodem.
Po obědě nervozita stoupala a po nezbytných
cerepatičkách pro diváky a poztůstalé(na to doplatili s
dvojkolem,kterým ho 2x shodili a poškodili zuby na
tácu) jsme konečně vyrazili k nezápadnějšímu bodutrojmezí- kus za městem,odkud začal start naostro.
Můj Garmin 20 občas zablbnul,tak jsem nevěděl,zda
se držet ostatních,nebo zastavit a domluvit mu-jenže
to jsem zuřivě mačkal čudlíky,že zblbnul ještě víc.
Jak jsem po pár dnech zjistil,stačilo vždy chvíli
počkat,dát tý škatulce čas,a šlapala. Jenže-když se
kolem vás míhaj soupeři,nevydrží nervy.
Postupně jsem se sjel s Honzou Pelnářem,a pár dalšími a
projeli jsme tu pro mě neznámou část Krušek.Už dost za
šera jsme v údolí uviděli město Kraslice a po sjezdu na
náměstí potkali 50 dalších,kteří vykoupili poslední
vietnamskou večerku otevřenou ještě před desátou-soudě
podle přeplněných obsypaných košů kol náměstí.
Protože všechny noclehy obsadili(prý)
poředatelé,vyrazili jsme už za tmy do kopce směr Boží
Dar.Před 11 jsme to kus za městem zapíchli za opuštěný
domek i s Rudou,který se nám ráno po 4,když začal balit,postaral o rychlý budíček-kopl do
nějakého drátu pod dveřmi kolny,kde si opřel kolo,a začal houkat alarm,tak že jsme spacáky
v náručí vyrazili na cestu,a tam balili jako že to my
né,což pobavilo asi 10 cyklistů kteří už pomalu
stoupali do kopce.
Horší že jsem na radu zkušených večer narychlo
uložil trasu,bohužel celou,tak že šla sice zobrazit,ale
ne zapnout VÉST. Ruda měl taky nějaký problém ale
rozchodil to.Tak že se držím Honzy jak ho... košile,a
doufám že bude někde PC a já si budu moci stáhnout
novou trasu-Garmin samo nechávám zapisovat
.Na Božáku dáváme polévku a bláhově i hygienu na
WC,je to příjemné,vystoupáme na Klínovec po tur

zn. A už se po šutrech řítíme na druhou stranu,trochu drsné svezení končí na asfaltce-ale v
navi,která nejde při jízdě terénem moc sledovat,vidíme že jsme cosi vynechali,tak tlačíme
půl km zpět a odbočujeme na pěšinku,která nás po ¾ km blátivými kolejemi vyplivne na
asfalt o kus dál cesty,kde se zrovna vynořují další nešťastníci,kteří také přejeli.
Pár sjezdů,výjezd do Kovářské a pak odbočka do lesa
a Krušky jak je znám-mírné kopečky nahoru dolů,jen
ne po těch pěkných cestách,ale většinou vysokou
trávou,kde to moc nejede.
K páté zaparkujeme na Hoře sv. Šebestiána v
ukrajinské hospodě pro východní němce. Obsluhuje
mladičká češka,při placení se omlouvá,že jim nejde
EET,a dává mi za pelmeně 95kč a plzeň42kč účtenku
sečtenou na 56kč—dám jí 140 a uvedu do základů
matematiky selským rozumem.
Když pak odjíždíme a míjíme trpaslíky a bordely u býv.přechodu,než odbočíme na
slatě,vzpomenu si na vyprávění Indyho,který jezdí i v noci,jak mu tady rupnul ve 3 v noci
popruh u báglu,tak práskl pod lampou s kolem a začal v sedě spravovat -tu vylezla sexy
dělnice,myslela že ho něco porazilo a čapla ho zezadu
za ramena táhla dovnitř,čemuž se bránil.Asi měla
dobré srdce.
K večeru se blížíme ke kopci Lesná,kde si nacházíme
flíček na trávě za tenis kurty,a od deváté do zavírací
10 posedíme v hospodě. Z našeho noclehu je
nádherný výhled na svítící fabriky a rafinerie v
severočeské pánvi,jen se trochu projeví ta výška přes
800-ráno jsou na hotelu 4 st na teploměru,což jsem
ve spacáčku „komfort 10 st“ v noci dost pociťoval.
Pár lidí spalo v našem hotelu,pár kus výš za infem,a
žádného to z kopce moc nezahřálo,míjíme N Ves v H a pěkně terénem přijíždíme na hranice
a podel potoka krásnou trasou do Českého Jiřetína-a tam viet shopy kde si nakoupíme
hromadu jídla,které není kam dát,tak že ho musíme sníst,což se nám vymstí do dost
prudkého kopce. Následují houpáčky nádhernými lukami s vysokou trávou,na jednom kopci
číhá tereńák a mladá Kopková nám dělá pěkné
foto.Pak sjezd do vesnice,kde je první „přátelská“
občerstvovna-plzeň za 42,ale hlavně noťas s
připojením a Honza mi stahuje mapu a jsem zase
volný.
Další občerstvovačka je na Cinvaldu,vypravuji
jim,jak mi jejich otec kdysi poskytl občerstvení,i
když měl hospu nabitou němci,když jsem se
pokoušel přejet krušky z Děčína na Lesnou za jedno
odpoledne.což se mi v půl desáté večer podařilo.
Hospa už je zavřená,táta,velký fanda majlí,mrtvý,ale občestvovačka patří k těm super!!
Je asi k poledni,a my pojímáme ideu,dojet do Hřenska a stihnout ferry přes Labe.
Komáří vížka,pak singl trek ,trochu zdrží,ale je to poježděníčko.
V Tisé máme zase hlad a pak vyrážíme na Sněžník-pot teče proudem,nahoře to spraví
lahváč a už neseme kola dolů po šutrech.

Turistická nad Labem v Děčíně mi parkrát zahraje na
nervy,z Dol Žlebu už jedu po asfaltu jako pán-a na
lavičce u řeky sedí Ozogán!! Pěšák rychlý.Jeden přívoz
mi ujede,ale jezdí to co 10 min,tak že se v půl desáté
dostáváme k hospodě-v jedné zavírají,ale v druhé mi
sice obsluha připomíná čechoalbánce-i cenami-ale
obslouží nás. Kolega,který se přidal si dá gáb(půl
kachny) a pití který zamázne pětikilem,mě se po polívce
a omeletě ptaj,co si dám po předkrmu-zamáznu dvě kila
a jedeme směr Mez Louka už potmě(zjišťuji,že jsem
ztratil kryt blikajdy),my se s Honzou oddělujeme na první příhodné louce,ti dva frčí na
Meznou do pesionu...je krásné teplo proti zmrzlým Kruškám.
Ráno se z Mezné klikatíme nádhrnými lesními silničkami
ke Křinici-to musím někdy zopakovat,myslel jsem si,že
to tu všecko znám.Ve vsi Kopec je v hospě ještě
zavřeno,tak pokračujeme lukami mezi kravami na
Tanečnici,kde dáváme gábl,sjezd do Mikulášovic,posl
nákup,než pojedeme na Nordcap,kde nic není.Razíme
dál,při sjezdu do H.Poustevny přejíždím o pořádný kus
odbočku,Honza se odpoutává,a já toho pak dole ve vsi
využiju,a koupu se v rybníku s lekníny s asi 5 cedulemi
zákaz vstupu a koupání-nohy jsem musel několikrát přešmudlat,než zmizel tmavý nádech.
Je to příjemné,ale po pár km jsem v odpo vedru zase zpocený,a vjíždím do pekla skalnatých
cestiček Nordkapu,kolega kterého potkávám
několikrát padá,ale vždy se zvedne .Já mám smůluna kořenu se to smekne do strany,a př kolo se
zarazí o kámena já letím pěkně natvrdo-naržený
žebra a odřený koleno,prasklá helma,ani se mi moc
nechce vstávat. Padesát m od NK. Následující
cesta podel potoka a dalších 6 km cestou mravenců
mě v tom stavu nemůže moc nadchnout. Když ještě
ke konci potkávám němce,který si to po těch
kořenech na fullu užívá,ptám se ho jestli není
masochista.Naštěstí následují pěkné cesty a v Rožanech u hospy Honza,jídlo a další majlaři.
Je to na přechodu zařízení pro občan býv DDR,kromě hospy je tu pedikura,kosmetika a
holičství,kus dál freshop,čehož „pajčuláni“ hromadně užívají za své tvrdé many zde platí
pakatel.
Najedení razíme na Šluknov,tam s ztrácím,
stejně ho objíždíme a různými lesy,loukami ale
vlastně příjemné poježdění podvečerem po
cestách,kdybych nebyl na šrot a nebolely mě ty
žebra. V 9 večer v St Křečanech zázrak-podpora
cyklistů u Michelových,je tu dalších 7
kolegů,polévka,pivo,mě je ten den zrovna
60,tak mi pan majitel prodá levně lahev
Bechera,a je mi připito na zdraví- i kostivalová
mast na žebra zabírá.Tři spíme na koberci v
luxusní kolně na kola,zbytek v kuchyni na

karimatkách a mladá dívka s paní domu v manž. posteli-pán spí venku na lavici,a hlídá nám
kola. Ráno dostáváme snídani,srdečně děkujeme,to mi fakt zvedlo náladu o 100%.
Pokračujem na Kr Lípu,je brzo ráno,objíždíme Jedlovku,na šébru se těším na ty krásné
cesty po lužickejch ,místo toho tlačíme krpál na Pěnkavčí vrch,stoleté buky přes cestu se
nedají obejít a s kolem přelézt,tak podlézám ¾ m škvírou pod a kolo podtahuji. Dál už to jde
dobře,a na chatě Luž překvapujeme po osmé obsluhu tím že chceme jíst. Klobása bodla,a
kdybych věděl,že další jídlo bude až v Hrádku dám si ještě jednu. Přes Světlou celkem
známými cestami,pohodička...netrvá dlouho a už zase lovíme cestičky,občas přejíždíme a
vracíme se,pak jsme u nějaké zříceniny,do Hrádku to musí být kousek,po dalších pár km
odbočka-nějaký sjezdař se ptá,zda nechci poradit,ukazuju na krabičku a vleču kolo do
stráně.
Nahoře obnáším skalní vyhlídku s udivenými turisty, pěšinkou k další skále,cestička
sjezdařů mate,naštěstí tlačím zpět jen 20 m,ale
něktří si sjeli půl km..Užívám si madla z
stanového lanka a kusu plast trubičky,které mám
místo bidonu-skvěle se za to nosí kolo a
nepřekáží to.Od poslední(snad Popovy) skály už
je pěkná cesta,pak silnice,s radostí si užíváme
nějaký singl trek který nás vyplivne u
Kristýny,ten kousek do města a ještě otevřená
sámoška-to nemá chybu,i pár cyklistů
obdivovatelů. Zkoušíme hospodu,ale spíš se
zbytečně zdržujeme.
Mám měký kolo,třikrát dopumpuju,ale nad Albrechticema spravuju,a do CP 1 přijíždím se
zpožděním. Kamarád z osazenstva mi našel ve vodě malinkou dírku na duši,zalepuji,koupu
se v rybníce,dokonce zbyla nějaká bašta a k páté s Honzou pojmeme nápad dojet k
Harachovu. V Hejnicích dokupujeme,pak
Libverda,kolem sudu na singl,kde zjištuju,že jsem
ještě hravý... Bohužel cestou na vrch Smrku začíná
pršet,ale jemně,odopařujeme.
Nahoře přestává,ale tráva pašeráckou stezkou je
mokrá,a než se dostaneme na polské zpevněnky,je
10 a tma. Na mapě je černo a jen trasa,tak jí
sledujeme až k noclegu u Jizery,kryté palandy jsou
pohodlíčko,a je docela teplo. Když ráno
balíme,objeví se v dáli chodec s hůlkami,tipujeme
Ozogán!,ale je to kobieta s batohem,která spala na chatě,a ptá se nás jestli bylo žimno.
V Harrachově jsme před 8,všude zavřeno,v jedné hospě nám kouřící kuchař nabízí snídani
za 120,za rohem dáme radši sůšu a to už nás pohlcuje peleton,který spal v pezion.podpoře
na kraji H. Výjezd nahoru je těžký ale po ránu máme dost sil,tak i závodíme a všici se
sejdeme na Dvoračkách v hospě a jedeme vlastně až do
Špindlu. Tam se to rozprchne po krámech,tak že se
vidíme zase až na Výrovce. Cestou nad Špindl a zase
nesmyslně na Strážné-cestou dolů obdivuji kluky z Kluče
na dvojkole-sjedou daleko víc než já,ale končí drsným
položením na bok-brzdy na těž.kole moc nefachčí.

Půl cesty na Výrovku tlačím,k velkému pobavení pěšáků,ale pak už jedu a kolem jedoucí
lufťáci nám fandí. Před Výrovko u stolu sedí s pivem a polívkou už dost sjetý Tom
Balú,pokuřuje jointa a když si k němu chtějí nějaký svátečńáci sednout s kafem a
dortem,srdečně je vítá,bohužel nekontrolovaně řve,tak že prchají-přitom on to myslel dobře!
Lukulské hody a podpora z min ročníků,na které vzpomínali někteří účastníci pamětníci,se
nekonají-jiný majitel-a já kvůli tomu minul několik chat! Ale polívka,tláča a pivo dobrý i v
cen relaci. V Peci mám vypečený destičky i
kotouč,spíchnu se s Honzou a jedme na Malou
Úpu,kde se chceme ještě občerstvit před sjezdem
do Polska-na Pomezky moc nespoléháme. Všude
krměj svý pasanty,v jedný boudě dokonce když
jsem bral za kliku,zevnitř zamkli. Až u tý posl nám
slíběj gábl,tak postáváme venku,část pasantů tam
po gáblu pokuřuje a obhlíží svý naleštěný
káry,vyrovnaný před chatou. V tom se v dáli objeví
mexikán na kole-zdáli to tak vypadá-po docela
rovné cestě jede cik-cak a když nás vidí před
chatou,zatočí k nám a havaruje mez auta-je to Tom, po pár jointech a rumu,lidi se sbíhaj a
obhlížej auta,naštěstí nic,Tom se zvedá a poznamenává,že to s tím chlastem asi přehnal,a
stejně cik cak vali na Pomezky,a za ním čučí pasanti
s otevřeno pusou.
My spíme kus dál v rozestavěné boudě na seno,a
brzo ráno doháníme,co jsme zase profrcali po
hospách. Sjezd z Pomezek a začíná skvělá jízda
polskými les cestami s výhledem do kraje. K 10 se
už ládujeme u sámošky v Žacléři,a za hodku
stoupáme do Vraních hor,bohužel opouštíme hlavní
cesty,po nichž frčí závodníci z Trilogy,a pokřikují na
nás „Těch tisíc mil“,zatím co my tlačíme od cesty
do stráně. I při sjezdu jedou jinudy,my tlačíme
suťovým polem ,boty plné.
Když tlačím dolů po šutrech od vyhlídky-na
Garminu je tam nebezpečí pádu ze skály,míhají se
kolem mě jeden za druhým ,pákrát to
zkouším,protože mě to tlačení docela se..,a když mě
předjíždí ti,jimž jde o vteřiny,uhýbám,bohužel se se
mnou urval břeh schovaný v keřích a já letím po
zádech rovnou na šutr ze 2 m. Zase se mi nechce
vstávat. Dolů stlačím,ale blbě se mi nastupuje zase
žebra,pánev a ledvina.Trochu orážíme na
koupáku,gáblík mi už tak nechutná,ale do kopce
na Adršpach to jede,v A jedeme zase do kopce,a
nějaká ženská v legínách machruje na svým
ekole,a trhá šutry při lehkým šlapání. Tak ji to
dávám sežrat při kamenitým sjezdu,kde
připosraně objíždí kameny.

Krásná etapa polňačkama do Teplic n. M.,tam už čeká Honza a pivo,a vyrážíme do
Broumovska,k večeru nás vítá podpora v Martínkovicích(?),jezdec mílí je štědrý,normální
hostina,výborná jeřabinka,do každé nohy,bohužel nesvědčí mý naražený ledvině,tak že k
Pánovu kříži u Božanov. Špičáku dotlačím,protože nemůžu bolestí vylézt na kolo. Noc na
alumatce natažené na kořenech je tvrdá tortura. Asi o půlnoci se tu vynořilo 8
běžců,nakouknou do altánku,obsazeného
kamarády,a běží někam dál-asi nějaká bojovka.
Ráno vyrážíme mezi hraničními patníky
,vytesanými přímo do skal pěknými pěšinami,pak
louky u Hejšoviny-nádhera,trochu poježdění po
Polsku a prudký sjezd po šutrech,spodek tlačím,ale
slyším,že to za námi někdo sjel celý-Tom ,zvaný
Balů,nemá zábrany,zato má konopnou mast na
zadek,kterou si mažu bolavé záda. Jediný
výsledek,že se mi chce celý odpo spát.
Mám i problém s vyměšováním-tělo si tvrdě
zadržuje,aby mělo z čeho brát,daří se až na Šerlichu,kam dlouze vyjíždíme od polské
státovky ,je docela kosa,když pořádáme guláš a pivo.Najedeni makáme na Masaryčku,tedy
na parkoviště pod ní,odkud kousek k V.Deštné,a pak serpentiny až k Kunštátské kapli,na
hřebeni,odkud je to už zase pořád z kopce,vlastně
až k Divoké Orlici ,podel vody na Pastviny.
A zase jedna z 1000 schválností-po pěšinách
kolem přehrady ale pak pěkná cesta podel potoka
do Čekých Petrovic,kde podpora v pravou
chvíli.Přijíždí Tom Balů,my k šesté odjíždíme s
tím že přespíme někde u Králík,ale v cestě je
Brdlo s pevností Bouda,které má přes 900,tak že z
Mladkova po pěkné asfaltce do kopce a pak cesty
a pěšinky mezi bunkry,pomalu se šeří a když jsem
skoro u odbočky na louku a sjezdu do
Boříkovic,špatně odbočuju,po půl km se vracím do kopce a jak je už blbě vidět na
navi,zastavím a to se to na nav vždy otočí,tak že místo k Boříkovicím jedu blbec zpátky po
červené,nadávám mezi bunkry a už za tmy si libuju,že je nová asfaltka z obou stran
kopce...až přijedu zpázky do Mladkova! Tak že si v
půl 11 stelu na louce nad Ml. Při převlékání do
nočního negližé cítím jak jsem celý propocený jak
jsem celý večer makal a na nic.Mám na noc moiru
spodky a dl.nátělník, na radu Jilmiho se to
osvedčilo-v noci se odrolí sůl a nemám problémy s
zadkem. V noci mě budí dva srnci,každý stojí na
jednom konci louky a přeze mě na sebe troubíkrása,která se dá zažít asi jen na Majlích.
Ráno si přivstávám,neb mi není pořád jasné,kde
jsem se zamotal-to zjistím až cestou. Do kopce akorát tlačí kolobrndu Ríša,tak ho
vylekám,když na něj halekám z louky přes křoví. Napodruhé to jde samo a po sedmé jsem v
D.Lipce u krámu,Honza akorát odjíždí a já si dám snídani a pak stoupám po loukách s
krásným výhledem na klášter Králíky na D.Moravu,kde nemohu za boha trefit
odbočku,jezdím kopcem nahoru-dolu a zkouším všecky odbočky,až pochopím,že je to fakt

ten dvůr ,objet stodolu a otevřít si vrátka na zahradu projet lesíkem a loukou a jsem na
cestě,která mě zavede do údolíčka,odkud kdesi nad sebou vidím podivnou stavbu.
Po asi hodině jsem u ní-je to stezka v
oblacích u chaty Slměnka v 1100 m. Potom
celé odpoledne jedu po cestách a
cestičkách,chvílema spím a vždy mě probudí
když se „podlomí“ kolo. Dojíždím zásoby
paštiky a sušenek. Na tý navi nevíte
kloudně,kde jste a přijíždím k chatě
Paprsek,zase do kopce a najednou mi to je
povědomé-to je Smrk-Hraničník,byl jsem tu
před
3 roky,kdy jsem to dal z H.Lipové do Javorníku
,vlastně přes celé Rychlebské hory asi za 8 hodin
pěšky. Tak že konečně vím kde zhruba jsem,odsud
to může být jen z kopce,je na čase-po 8 hodině.
Opravdu samý sjezd k silnici u Branné a konečně
CP2 ve Františkově.Dnes přes 100km po horách.
Protože mě ty záda bolej celý den jako čert,hlavně
vysedání/nasedání mi dělá potíže,a pořád hlodá
červík,co s tím asi mám,končím maile. Dvojitý
dlabanec,pivka...a Záhořovo lože-spát přeraženej
na
alumatce je fakt žůžo,hlavně vstávání v noci na
čurání.Vlaky jezdí rychle a v úterý v 11 jsem už
doma v MB v nemocnici,kde jim lžu,že se mi to
stalo v neděli,doktor mě zjebá,ledvina je
naštěstí v
cajku,rtg,sono
taky nic
nenašlo,jen je
všecko
naražený,nějaký
výpotky ap,doporučení spát v sedě a mazat Fastum G.Asi 3
dny opravdu ležím-sedim,občas sleduji se závistí kamarády
probíjející se deštivým Slovenskem,tady je vedro,tak to
koncem týdne zkouším na kole na koupák ,stojí to za
prd,nedá se odkašlat,když v leže zakašlu,řvu bolestí ještě za
14 dní,to už ale musím makat.Cejtím to ještě po ¼ roce,asi
natažený nějaký svaly mezi žebrama.
Sice jsem měl najeto,ale je to o tom vydržet to psychickytupě tlačit kolo do kopce z kopce,nic pro mě neposedu.
Ale propříště už vím,jak na to-nechat svítit navi na furt,nebrat si alumatku,nezdržovat se v
hospodách,tlačit i z kopce...
Sepsal koncem října 2018 Luboš Andrš
Epilog-dneska jsem byl na rentgenu,po 4 měsících od mílí,a bylo mi řečeno,že tam,kromě
nějaký starší zlomeniny 9 žebra,nic nemám.Když jsem řekl doc,že mě tenkrát prohlížel
on,zavedl řeč jinam...

