První mílař na Chopku
Chodci musí projít 22 kontrolních bodů, přičemž trasu si plánují sami. Lukáš Vaculík
dnes sešel do doliny a ukázalo se, že je mezi chodci na průběžném prvním místě.
Využil jako jediný kontrolní bod na Chopku. Ostatní volili alternativu Čierny váh.
Z Chopku jsme zachytili jeho první dojmy: „První mílař na Chopku. Ale myslím, že na
dlouho i poslední, hřeben Nízkých Tater není tranzitní trasa.“ A večer, po 400
kilometrech dodal, že západní část hřebene NT se mu zdá výrazně snažší i v dešti a
větru. „Proti východu jsou tam chodecké dálnice.“
O páteční noci Honza Kopka se svými pomocníky narychlo buduje třetí postupový
tábor. Ve 20.00 psal Jirka Kašpar SMS od Pece pod Sněžkou. Nikdo netuší, zda se
v bouřkovém počasí rozhodne pro dlouhý pěší přechod Krkonoš (v návštěvním řádu
Krkonoš je uveden zákaz jízdy na kole v noci), nebo zvolí alespoň částečný noční
odpočinek.
Na špici v Krkonoších, na Broumovsku a v Orlických horách jede každý sám. Pak
jede spousta společensky laděných partiček a pak Nízké Tatry, kde opět musí
spoléhat každý jen sám na sebe. 68letý biker Stanislav Zárybnický (364 km) do teď
neměl potřebu svěřovat se se svými pocity, vždy psal jen nejstručnější možný vzkaz.
Tentokrát se poprvé rozepsal: „Bláto, bláto a zase bláto. Přespím. Ráno jedu dál.“
Do CP1 se dnes první závodníci dostali až kolem poledne. Ráno se i přes tamní
kopce přehnala bouřka a přeháňky. Turistické jílové pěšinky z Homolky výrazně
změnily povrch. I dolů se tlačilo, protože kola neprošla vidlicí.
Výběr z večerních SMS na toto téma:
Miroslav Přibyl (578 km): „Asi nejtěžší den, stále tlačíme, hodně bahna... teda té
slovenské lepkavé hmoty... Brod přes Váh - masakr, naučil jsem kolo plavat. Najeto
málo. Pojedem, co to půjde, možná i přes noc.“
Silvie Štenclová (554 km): „Dnes 10 hodin jízdy a 40 km!!! Nikdy jsem netlačila kolo
z kopce - dnes ano.“
Zdeněk Martínek (513 km): „Zastavilo se mi kolo. Chtěl jsem ho tlačit, ale kola se
netočila. Byla zabržděná bahnem. S kopce by to šetřilo destičky.“
Ryan Long (399 km): „It got a little muddy today. I'm a dirty, dirty boy.“
Vašek Fišer jede se svým “pilotem“ Alešem Procházkou na tandemu. Jsou to hoši
rázovití. Ve čtvrtek nevidomý Vašek vzkázal (221): „Odměna po tvrdé dřině, krásný
výhled po krajině.“ A Alda v SMS dodává: „Vášo konči s romantikou, nekecej a
pádluj. Bo Mile!!!“ V pátek z kopců nad Popradem píšou (273 km): „Aldo, nevíš v čem
to šlapem? To je bláto? Jo, Vášo vím. A nepokoušej se to zvedat. A jestli jsi na to
nepřisel, nechej si po mílích vyšetřit čich.“
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