18.9.2019 (00:52)
Kovki
Zdravím všechny! Takže klasika: výsledky sem postupně nadatluji. Pokud kdokoliv najde nějakou
chybu, tak mi zavolejte. Vyřešíme, opravíme. A máte-li někdo fotky, pošlete mi je, prosím, na email. Ideálně buď přes Úschovnu.cz (v plné velikosti!), nebo vytvořte na webu stránku, a pošlete
mi jen odkaz, já ho sem vložím. Díky. Kovki.
17.6.2019 (23:20)
Kovki
Ahoj! Nemáme vůbec žádné fotky z časovky jednotlivců!! Pokud někdo nějaké máte, i "jen" z
mobilu, napište mi odkaz na web, já ho sem vložím. Nebo mi je pošlete (ideálně např. přes
Úschovnu), a já je sem dám. Díky! Kovki.
25.10.2018 (18:41)
Kovki
HALÓÓÓ... Před čtrnácti dny jsem sem psal, že už jsou hotové přidělané plakety pro ty z vás, na
které se nedostalo. Neozval se mi ale nikdo! (Mám tam nějaká jména, ale nemám na nikoho
kontakt.) Tak se mi ozvěte, ať vám je můžu dát!! Díky. Kovki.
17.9.2018 (10:43)
Pepa Turek
Ahoj, chtěl bych poděkovat za super organizaci a bezva závod. Jsem z Táborska, ale přiznám se,
že do letošního roku jsem o závodu neměl tušení. Každopádně už vím, do budoucna řadím k
pravidelným akcím a těším se za rok.
Jen mě mrzí, že jsem nemohl zůstat na vyhlášení. Stihli jsme akorát jedno pivo, chvátalo se a
protože jsem ještě musel dojet 35 km po vlastní ose (nohy poděkovaly...), tak se bohužel nedalo
jinak. Přístí rok to vše napravíme
Kovki reaguje:
10.10.2018 (01:30)
Díky všem za kladné ohlasy - potěšily nás!
A teď to hlavní: chybějící plakety jsou již dovyrobené, takže kdo jí nedostal, zavolejte mi, a
domluvíme se na předání! (Ideálně tady v Bechyni, ale např. do Tábora by asi také šly, např.
vlakem, poslat...) Kovki.
P.S.: Pepo, ten závod se dělá hlavně kvůli vyhlášení. Rozdáme tam všechny ceny, které máme,
bouchneme několik bohemek a hlavně zaženeme žízeň, a na to jedno pivo nestačí (aspoň
dvě).
17.9.2018 (08:47)
MN

Díky za skvele poradatelstvi, muj 2. "zavod" v kariere a rad se vratim pristi rok
16.9.2018 (21:34)
Kovki
Zdar, cyklistí! Tak tohle byl SUPERMAZEC! Vůbec si nedokážu představit, jak to muselo vepředu,
v tom obřím peletonu, dneska vypadat! To musel bejt fakt hukot! A ty výsledky! Vrchařská prémie tam jeli lídři vyloženě vedle sebe, a pak i to celkové pořadí - první dvacet lidí čas 1:11!! Bez el.
časomíry by se to nedalo vůbec pochytat. (Příště snad ani nebudu závodit a pojedu se na vás jen
dívat, abych viděl proficyklozávody naživo, a ne jen přes kamery v telce...) Klobouk dolů před vaší
fyzickou, ale i technickou dovedností (já bych se v tom balíku hned s někým smotal). Takže za
pořadatele hodnotím, díky vám, dnešní závod na výtečnou, a všem účastníkům děkuji! Kovki. ;-)
(A samozřejmě gratulace Oldovi za jeho neskutečnou a obdivuhodnou sérii!)
P.S.: opět děkuji všem závodníkům z dolní části výsledkové listiny, že se naší "le Tour de Bechyně"
zúčastnili, neboť právě pro ně je tento závod určen především!! Těším se na vás i příště!!!
P.P.S.: a ještě mám vyřídit poděkování těm, kteří odjeli před vyhlášením, a to od těch, kteří díky
tomu za ně dostali drobné (přesto hodnotné) ceny!
Pavel B. reaguje :
16.9.2018 (22:16)
My děkujeme tobě, řediteli, a celému týmu organizátorů. Zřejmě to děláte dost dobře, když se
každý rok účastní víc a víc lidí. Ten letošní balík byl neskutečněj... Chapeau;-)
15.6.2018 (08:56)
Radek Sušer
Ahoj, na časovce byl i fotograf. Budou fotky někde k prohlédnutí ?
Kovki reaguje:
16.6.2018 (17:16)
Čau, Radku, i ostatní: mám toho moc, tak rychlej bejt nemůžu. Nejdřív mi musí ty fotky fotograf
poslat, pak mě musí někdo (např. syn) ukázat, jak se to zazipovaný zase rozzipuje, pak se
musí vytvořit na webu album, a tak. Ale už jsem to všechno zvládnul (místo, abych se jel project
na kole, tak jsem s tím strávil celé dnešní odpoledne) :-( , takže je to klasicky na podstránce
'fotografie', i s doplňující poznámkou... ;-) Tak zas za rok čau. Kovki.
P.S.: letos byl jak rekordní počet účastníků, tak i rekordní čas!
15.6.2018 (01:48)
Kovki
Zdar, časovkáři! Tak jsem sem (po tři a půl hodinovém datlování) vložil výsledky. Pokud najdete
nějakou chybu (ve jméně, nebo jakoukoliv jinou), tak mi zavolejte, ať to opravíme. (Ale mělo by to
být v pořádku...)

P.S.: a teď pro všechny závodníky: platí, že pokud vyhrajete šampaňský, tak se buď vystříká na
okolo stojící lidi, nebo se naleje do poháru a dá kolovat, nebo - nejčastěji - obojí napůl. Tak si to
pamatujte; dělá se to všude, proto se to šampaňské vítězi dává, aby si to užil on, i ostatní! (Pokud
se něco takového stane příště, vítěz bude diskvalifikován za nesportovní chování.)
17.9.2017 (23:35)
Kovki
Ahoj, závodníci!
Tak ještě jednou díky všem za účast! Asi sem jezdíte samí dobří lidé, neboť ať je předpověď
počasí jakkoliv nevlídná (letos ještě v sobotu dopoledne byla úplně hnusná), nakonec bylo vždycky
celkem slušně - a nejinak tomu bylo i letos, kdy nepadla ani jediná kapka (že fouká, nebo je
chladno - to k září patří). Škoda jen, že ne všichni počkají na vyhlášení, páč mají šanci něco
získat, a takhle o to svojí nepřítomností přijdou (letos se to týkalo několika cen fair-play, cen pro ty,
kteří defektili, pro ty, kteří dosáhli na "vítězné" umístění v druhé polovině startovního pole atp. No
nic, rozdali jsme to všechno těm, kteří zůstali).
Výsledky budou brzy tady, ti nedočkavější je najdou i na "http://maraton.cz".
Letošní náhradní trať se dost lidem líbila. Ano, měla své plusy, nicméně pokud to půjde,
zůstaneme věrní naší tradiční trase.
A ještě malá noticka: útrata v hospodě prej letos nebyla nic moc, tak se příště polepšete, ať na nás
vzpomínají v dobrém... (Že by každý musel před závodem vypít povinně třeba grog a zelenou?)
Tak ještě jednou díky za přízeň a za rok ahoj! Kovki.
Kovki reaguje:
18.9.2017 (16:20)
Po dlouhých hodinách datlování jsem sem vložil letošní výsledky. Prosím všechny o kontrolu;
pokud najdete chyby, zavolejte mi, promptně to opravím (především ve jméně, ale i další - např.
typ kola [horské, trekové], atd. atp.).
A klobouk dolů před Romanem Š. Vím, že jezdí hodně, ale stejně: skvělej výkon!
Kovki reaguje:
29.9.2017 (22:20)
A ještě jedna poznámka: i na cross country se objevil jezdec, který byl zařazen do špatné
kategorie (stejně jako Roman původně na TdB). Proto prosím: pokud má někdo nárok startovat
v kategorii "handicapovaných", ať to nahlásí při prezenci na startu!! Ne každý zapisující to
pozná z názvu týmu či jiných indicií, a handicapovaní mají samozřejmě svoji kategorii, stupně
vítězů, ceny, neplatí startovné apod., tak je třeba to zachytit hned na začátku. Díky! Kovki.
7.9.2017 (15:27)
Kovki

Důležitá zpráva!
Zjistili jsme pro nás smutnou skutečnost: v neděli 17. (tedy v době konání TdB) bude bohužel
uzavřen průjezd přes most v Kolodějích. Jednáme o průjezdu, ale zřejmě to dopadne tak, že bude
pro letošek jiná trasa (nejspíše bychom jeli 2x okruh Bechyně - Hvožďany - Dražíč - Nemějice Bernartice - Radětice - Bechyně). Nejpozději v pátek 15. večer sem napíšu, která varianta bude
platit. Kovki.
Kovki reaguje:
12.9.2017 (13:14)
Tak je to jasné. Právě v tu naší neděli sedmnáctého budou stavební práce na recyklaci povrchu
v Kolodějích kulminovat a bude se tu zrovna nejvíc pracovat. Takže tudy cyklisté bez újmy
neprojedou (a doprovodná vozidla už vůbec ne). Čili tímto okamžikem je platná pro letošní rok
náhradní trasa: Bechyně - Hvožďany - Dražíč - Nemějice - Svatkovice - Bernartice - Radětice Bechyně!! (Cca 54 km, a 800 n.m.) Tento okruh se pojede dvakrát. Poprvé se v Bechyni
projede "u zrcadla" rovně a pak na křižovatce vpravo, a podruhé se u zrcadla zahne vlevo, na
tradiční cílovou rovinku. Mrzí nás to, raději bychom jeli po naší tradiční trase, ale nedá se nic
dělat.
Věřím, že tato drobnost náladu nikomu nezkazí a v neděli si opět přijedete pro další pamětní
plaketu do sbírky!
Těší se na vás Kovki a tým pořadatelů.
3.9.2017 (15:35)
Kovki
Dobrá zpráva!
Díky našim skvělým sponzorům a vstřícné nabídce časomíry od firmy Marathon.cz bude letos
poprvé naše hobby-jízda změřena pomocí elektronických čipů!! Takže by se na výsledky nemuselo
čekat tak dlouho, a všechno by mělo být jasné ihned. (Dobu vyhlášení ale posouvat nebudeme přece jen jsme zaměřeni na amatéry nezávodníky. Takže vyhlášení a bouchání šampaňského
stále kolem čtrnácté hodiny, ať ho stihnou i ti poslední, např. já...) Kovki.
P.S.: Slyšel jsem, že se našemu "závodu" přezdívá 'Bechyňský sprint '. Ano, ti vpředu možná jedou
rychle celou dobu, ale my vzadu, co se trápíme na každé vlně, s tím zásadně nesouhlasíme!
21.9.2016 (21:44)
Kovki
Zdar, cyklisti!
Tak začínám postupně datlovat výsledky z letošního ročníku. Koukněte pak na to, a bude-li někde
jakákoliv chyba (ve jméně, nebo kdekoliv jinde), tak mi zavolejte a já to samozřejmě opravím!

A prosím chlapy z kategorie horských a trekových kol (ale i ženy, i ostatní), aby mi zavolali i typ
kola, abych ho tam správně doplnil (v prezenčce to nebylo podchycené). DÍKY!! {Kovki, např. 774
090 165.}
Kovki reaguje:
22.9.2016 (00:29)
... a kdo je to ten "SESTRA" ???
Tomáš K. reaguje :
22.9.2016 (18:20)
Náhodou jsem seděl na baru, když se "Sestra" zapisoval... mám pocit že přijel z Lišova a chtěl
se nechat zapsat pod přezdívkou...
Kovki reaguje:
23.9.2016 (17:57)
Hmmm, přezdívky máme všichni, ale do výsledkové listiny se píšeme jmény. (Taky děláme
různé jiné akce, kde se z recese zapisujeme všelijak, ale v tomhle případě se evidujeme už 16
let pod normálními jmény...) "Sestro" - ozvi se, ať tě tam můžem napsat normálně, jako
všechny ostatní! Díky.
Kovki reaguje:
23.9.2016 (17:58)
Jinak - nikdo se neozval (ono ale nebylo proč, jelikož letos ve výsledkové listině žádnej problém
nebyl), takže beru výsledky jako konečné. (Průměry ještě dopočítám a dopíšu je tam časem,
ale moc brzy to určitě nebude.)
A ještě jednou všem děkuji za trpělivost při čekání na výsledky, letos to bylo fakt dlouho. (Je to
tím, že nejsme zařízení na dojezdy větších skupin, takže to pak zjišťujeme z fotek a videí, kdo
kdy kde dojel. Na příště zkusím sehnat ještě víc pořadatelů k cílové pásce; půjde-li to.)
Všechny zdraví Kovki.
15.9.2016 (22:06)
Contador
Letos má pěkně lejt,tak svoji účast musím ještě zvážit.Promluvim s Olegem,tak snad mi půjčí
pláštěnku.
Kovki reaguje:
18.9.2016 (21:54)
Ahoj, Contadore!
A to je právě velká chyba - dát na předpovědi počasí! Letos máme už šestnáctej ročník (z toho
je šest posledních v tomhle nedělním formátu), a ještě jsme to ani jednou nemuseli odvolat!! {A

to byl i letošní případ: nejdřív, že pršet bude, pak že nebude, a nakonec, v sobotu, že pršet
bude, a to celkem hodně. Pršelo v Táboře, v Praze, v Budějkách, ve Vodňanech - prostě všude,
a v Bechyni - na pohodu!! Ráno nic, po startu jen malililinko zamrholilo, a pak zase nic. A pršet
pak začalo až po vyhlášení, takže to z hlediska deště dopadlo víc než skvěle!} Čili příště přijeď,
i s dalšíma kámošema z Pro-Tour, a pláštěnku kliďánko nechte Olegovi, tady to jde i bez ní!
9.6.2016 (00:12)
Kovki
Zdar, cyklistí! Chci poděkovat všem účastníkům letošní časovky za rekordní účast a
bezproblémové zazávodění si bez zranění atp. Jednadvacet lidí se nás ještě nikdy nesešlo (a to
ještě letos chyběli někteří dříve tradiční účastníci. Ale zase dorazili i jezdci z větších dálek, jako
Pavla, Sváťa a hlavně Pavel od Příbrami, za což jim – stejně jako všem ostatním - patří dík, že
vážili tak dlouhou cestu kvůli takové „kravince“). Letos bylo i ideální cyklistické počasí – a i to asi
mělo vliv na vytvoření nového traťového rekordu: 29 minut (Radkovi gratuluju; průměr přes 40
km/h je bomba; myslím, že se to bude těžko překonávat). Ovšem koukal jsem na dosažené časy,
a všichni (kromě mě ) je měli lepší, než např. vloni, takže spokojeni byli asi všichni. A tak to má
být!
Tak ahoj zase za rok. Kovki.
P.S.: pokud máte někdo fotky, pošlete mi odkaz (sem, nebo do mailu) a já ho hodím na stránky k
ostatním. Díky.
Pavel B. reaguje:
9.6.2016 (20:40)
Připojuji se k díkům všem za účast a atmosféru a hlavně díky Ivošovi i ostatním, kteří se
podíleli na organizaci. Jinak Dave už má fotky na Rajčeti
- http://dave241275.rajce.idnes.cz/11.Tour_de_Bechyne_2016_-_casovka_8.6./
Kovki reaguje:
13.6.2016 (20:26)
Díky za info, hned jsem to dal tam, kam to patří - na podstránku "fotky z časovky".
(Dave - ale však ty víš: aspoň z toho, prosím, vždy odstraň duplicitní a rozmazaný fotky, když to
už dál neupravuješ...)
Kovki reaguje:
13.6.2016 (20:37)
A ještě tu musím uvést na pravou míru takovou zajímavou věc: jistě jste si všimnuli, že jsou tam
fotky, kdy je bronzový věnec jednou na krku Jirky B., a jednou na krku Václava J. Takže - BÉ je
správně! (Nebudu se tady dlouze rozepisovat, jak k tomu došlo [kdo má zájem, tomu informace
poskytnu ústně], ale po konzultaci s "videorozhodčím" jsou výsledky jednoznačné - tak, jak
jsou uvedeny ve výsledkové listině...)

? Předchozí Strana 3 / 6, celkem 39 příspěvků Další ?
18.4.2016 (21:39)
Kovki
Ahoj všem! Sice trochu déle, ale o to krásnější video z "TdB" 2015 se právě objevilo na YouTube dal ho tam náš závodník a kameraman v jednom - Jirka Jindra. Jemu děkujeme, a vy ostatní si to
můžete prohlédnout (i stáhnout, jak je libo). ;-)
8.12.2014 (17:53)
Jirka JINDRA
Ahoj všichni,
ozývám se za dlouho, ale přeci jen dodávám slíbené. Na Youtube je moje video z letošního závodu
- byla to moje první účast v Bechyni. (Jsem jinak ze Soběslavi, t.č. v Praze.)
Jako obecné info o závodu je to bohužel trochu delší, ale je to hlavně dokument pro účastníky.
Tím zdravím zejména ty, se kterými jsem jel - skupinu táhl hlavně Vlastimil Strouhal, č.76, dále
tam byl Marek č.19, mladý Jínek, č.37, Švadlena, atd.
Na Švadlenu spojení mám, ale na ostatní bohužel ne, takže jim to přímo nepošlu. Dávám to i
řediteli Kovkimu, přidá to k Fotoalbu atd.
adresa:
http://youtu.be/VsTKbJT4PPM
S pozdravem
Jirka JINDRA
tel. 602 280 170
Kovki reaguje:
19.12.2014 (18:38)
Tak tohle je BOMBA !!! Skvělá reportáž, jako dokumentarista jsi náš závod posunul o další
stupínek výše! Ovšem - potřeboval bych ještě někoho s kamerou dopředu, abych viděl, jak
jezdí závodníci na špici (což jsem nikdy neviděl a s mým tempem ani nikdy neuvidím). Jinak
gratuluji k jízdě ve skupince. To se mi nestává, šlapu většinu závodu sám, nejvýš jen chvíli s
někým ve dvou a jízdu ve skupině pak po závodě všem závidím... Díky moc za video a za rok
zase i s ostatními AHOJ !
(P.S.: píšu až teď, a ještě k tomu od kamaráda - mám rozbitej počítač a oprava je v nedohlednu
- proto ta prodleva.)
Jirka JINDRA reaguje :
21.12.2014 (13:14)
pro Kovki:

Ahoj - no skupina je na silnici základ závodu i radosti z něj. Já mám pomalý start a takto krátký
závod je pak problém. Chce to delší rozjetí před startem.
Byl jsem rád, že jsem pak dotáhl Soukala a Marka, to už nám to pak jelo, dojeli jsme
Švadlenovu skupinu a začal fofr až do Bechyně....
Mějte se všichni bezva a pěkné svátky.
JJ.
7.10.2014 (14:49)
david
skvělá akce, možná i zajímavější díky změně trasy. nějaké fotky od zbylého fotografa budou k
dispozici? díky.
Kovki reaguje:
18.10.2014 (19:23)
Měl jsem čtrnáct dnů dovolenou, takže k webu a k odpovědi se dostávám až teď... Fotky z
cross-country budou u Davida (732607956) a z TdB jsou u Míry (604153402) - to je i v záložce
'kontakty'. Tak se zeptej u nich; oni je mají (nebo budou vědět, kdo je má).
29.9.2014 (08:52)
JirkaJ
Zdravím do Bechyně i jinam.
Podíval jsem se na výsledky 2014 a vidím, že je asi trochu problém s pořadím a časy. Napadlo
mne to už při závodu - sám jsem byl na TdB poprvé.
Když nejsou měřící čipy, neškodilo by možná mít v cíli v ruce nebo na stativu obyč. foták a na
režim VIDEO nahrávat průjezd skupin. Ve směru jízdy, aby byla vidět čísla na zádech. Pro ev.
pozdější kontrolu. Nestálo by to ani korunu....
Sám jsem měl kameru na přilbě, takže mám v cíli jezdce před sebou. Časem z toho udělám malý
dokument.
Ahoj.
Kovki reaguje:
30.9.2014 (16:27)
Souhlasím s tebou! {A vysvětluji: ten fotograf tam být měl, ale nedorazil. Narychlo už jsme
nikoho dalšího nesehnali - o lidi máme nouzi. [Např. nám kvůli nemoci vypadl i jeden schopný
rozhodčí, a ani za toho už jsme náhradu nesehnali. :-( ] A ten jeden fotograf, který tam zůstal,
raději fotil závodníky zepředu, než čísla zezadu, čemuž rozumím. Nicméně právě na tyhle fotky
jsme se koukali a (spolu s dalšími účastníky) jsme z nich zjistili právě tohle pořadí. Podle nás je
tedy správné a v pořádku.} Vidíš-li tam přesto nějakou konkrétní chybku, tak mi dej vědět a
ještě na to spolu kouknem. Kovki.

22.9.2014 (23:05)
Mirek Friedl
Ahoj Ivo.
Chtěl bych ti za sebe a troufnu si říct i za ostatní cyklisty vyseknout pochvalu za pěkný a dobře
organizovaný závod. Samozdřejmě pochvala patří i ostatním lidičkám kteří se na zorganizování
toho závodu podíleli. Bylo dobré že se ti podařilo "objednat" vcelku slušný počasí a to při letošním
zblázněném počasí není jen tak. To že se závod se líbí svědčí každým rokem větší účast cyklistů.
pro mne to byla fajn cyklistická neděle a velmi jsem si ji užil. Ivo přeji ti abys jsi si užil volno a těším
se na příští ročník a na setkání s kamarády z cyklistické rodiny. Měj se hezky zdraví Míra F.
Kovki reaguje:
26.9.2014 (16:54)
Díky moc tobě i ostatním účastníkům za pochvaly!! Vidím, že to všichni berete ze správné
strany - 'TdB' opravdu víc o kamarádském setkání nás, cyklistických hobíků, než o striktně
dosažených časech a pořadí (samozřejmě kromě vítěze, jehož jméno zvěčňujeme na poháru).
A k tomu počasí - to je úplně neskutečné! Už nám hodněkrát v předpovědích slibovali nepěkné
deště, ale zatím to vždycky vyšlo relativně dobře. Tak snad nám tohle důležité štěstíčko vydrží i
příští ročníky...
22.9.2014 (15:15)
Kovki
Zdar, závoďáci!
Tak jsem sem nadatloval pořadí v kategoriích - to už je kompletní. Teď si ale jdu zabalit batoh na
výlet a domů (a k počítači) se vrátím až v pátek, takže celkové pořadí napříč kategoriemi sem
naťukám až o víkendu. (Podle časů si to ale prozatím odvodíte i sami.)
Jinak za pořadatele děkuji za kladné ohlasy! Vždycky tam chci říct ještě spoustu dalších věcí, ale
pak na polovinu zapomenu. Ale hlavně si chci s váma pokecat a v podstatě vás všechny jednotlivě
ocenit (morálně), že sem jezdíte pravidelně (dokonce i já, se svou mizernou pamětí na obličeje, už
při vyhlašování vidím v "hledišti" známé - čili každoročně se opakující - tváře, a to mě těší!) a
chováte k nám přízeň; jenže není čas všechny oběhnout. Tak aspoň takhle dodatečně...
Mějte se príma a někde na silnicích ahoj! Kovki.
Kovki reaguje:
22.9.2014 (15:20)
A ještě: je možné, že něco špatně přečtu, nebo se překlepnu atp. Čili pokud najdete nějakou
chybu (nejčastěji ve jméně, ale i jinde), tak se mi ozvěte a já to napravím. Díky! (Ale teď ne, až
o víkendu. Nebo stačí i SMSka...)
21.9.2014 (19:53)

Pavel B.
Díky organizátorům za parádní závod na pěkné trati. Bude-li vše OK, za rok se sem zase rád
vrátím...

15.9.2014 (23:06)
Kovki
Ahoj všem!
Nejde mi upravovat web. Nějak se mi rozjelo formátování stránek (viz info 2014) a nejde to opravit.
Tak to napíšu aspoň sem, do diskuse: na kraji Bernartic se opravuje mostek a nejde tudy pořádně
projet. Po dlouhých diskuzích, co s tím, jsme se nakonec rozhodli, že tudy nepojedeme a vyhneme
se tomu tak, že ve Svatkovicích zahneme doprava, projedeme po hlavní skrz Borovany a za
nima se odbočením vpravo (na lesní křižovatce) opět napojíme na původní trasu. (Je to sice,
bohužel, zkrácení trasy o cca 2,6 km, ale nenaděláme nic.) Tak snad to dobře dopadne.
Na brzkou viděnou se těší Kovki & spol.
29.5.2014 (23:22)
Radek
Ahoj Kovki,
mám prosbu. Na časovce byla spousta fotografů, nebyly by nějaké fotky?
Dík
R.
Kovki reaguje:
6.6.2014 (16:55)
Ahoj. Fotky určitě jsou! [Mimochodem - ke mně se taky ještě nedostaly... ] Domluv se, prosím,
přímo s fotografama: Mírou K. z Bechyně (604153402) a Davidem Š. z Tábora (720463625).
Oni ti to např. pošlou přes Úschovnu.cz, nebo jim dáš flashku, na kterou ti to hodí. To už, jak se
domluvíte. Tak zatím. Kovki.
7.5.2014 (21:45)
Martin Kříž
Dík za uspořádání závodu, bylo to pěkný, už se těším na příští rok:)
6.5.2014 (21:53)
Kovki
Závoďákům - účastníkům letošní časovky - ZDAR! Díky všem za účast! {Kdyby přijel ještě jeden z
těch pěti pravidelných účastníků, nebo jeden z dalších deseti nepravidelně se zúčastňujících), tak
jsme překonali rekord v počtu závodníků! (Takhle jsme ho jen vyrovnali - ale i to je dobrý.) } Jinak

letos byl velmi vyrovnaný ročník - mezi 3. a 4. místem rozdíl jen 1,2 vteřiny, a hodně rozestupů
zhruba po dvaceti vteřinách. A Martinovi gratulujeme nejen k prvnímu místu, ale zřejmě i k rekordu
trati! Tak se těšíme zase za rok...
2.11.2013 (09:45)
Kovki
Zdravím všechny - a trošku se divím, že ti z vás, kteří si na závodě objednali hrneček s motivem
'TdB', si ho (kromě Dana) ještě nevyzvedli. Už dávno jsou u mě připraveny na bechyňském
vlakovém nádraží; k vyzvednutí buď ve dnech 4., 7., 8., 13., 16., 24. a 28. 11. mezi 07 - 17
hodinou, anebo kdykoliv jindy - to ale po domluvě, protože to v práci nejsem. Tak si je
vyzvedněte! ;-) Kovki.
Kovki reaguje:
21.4.2014 (20:03)
Tak už jste si je konečně odnesli; díky!
25.9.2013 (19:45)
Tomáš
Zdravím,
objeví se někde i výsledky a fotky z Crosscountry?
Díky Tomáš
Kovki reaguje:
27.9.2013 (08:04)
Inu, protože cross country bohužel nemá webové stránky (doufejme, že jen zatím), ani výsledky
ani fotky se nikde neobjeví. Ovšem není problém, abych výsledky poslal na mail, a stejně tak
fotky pošle fotograf (mail mu předám). Tak zavolej a domluvíme se. (To platí samozřejmě pro
všechny.)
3.9.2013 (19:30)
JaKer
Chtěl bych se zeptat jestli není v plánu v rámci Tour de Bechyně i Juniorský závod kupříkladu od
15 do 18 let. Jinak všem přeji co nejvíc ve zdravý najetých kilometrů.
Kovki reaguje:
5.9.2013 (21:47)
Ahoj - Juniorský závod v plánu není; přece jen se jede po silnicích za plného provozu, takže se
trochu bojíme vzít si na triko vypuštění bandy rozdivočelé mládeže... :-)) Nicméně mi, prosím,
zavolej na 774 090 165 (je to i v kontaktech) a já ti k tomu povím i něco bližšího, jistě
potěšujícího!! Tak se mi ozvi. Jinak díky za zájem o závod, počasí zatím slibují dobré, tak snad
to vyjde.

4.6.2013 (23:33)
Kovki
Zdar všem, kdož to čtou: pochybili jste, že jste letos nebyli na časovce TdB. Vím, že byla nelehká
situace kolem povodní (taky bylo pět Ratajských plně omluveno), ale co vy ostatní? Zdeňku,
Milane, Petře, Vendo, Jardo, Webři a další naši příznivci?! Přitom počasí vyšlo úplně suprově. [No
nic; asi jste se zalekli těžké konkurence, to chápeme...] :-) Tak zase za rok ahoj! ;-)
17.9.2012 (00:51)
Kovki
Nazdar, cyklističtí kamarádi! (Netroufám si napsat kolegové, aby se někdo z vás - po shlédnutí
mého času - neurazil. ) Právě jsem se vrátil z "tiskovky" (a ta se vydařila stejně dobře jako
dnešní závod, prohibice / neprohibice), na které jsem si ale uvědomil, že jsem vám neřekl, že tu
letos výsledky asi hned tak brzy nebudou. Loni náš webmaster závodil s námi a výsledky tu byly
docela rychle. Letos se ale pro časové zaneprázdnění závodu zúčastnit nemohl, a i na přepsání
výsledků sem na web v brzké době asi nedojde. Reálně počítáme, že se tak stane až někdy
začátkem října. Nedočkavějším z vás se za to omlouvám a doufám, že kvůli tak nepodstatné věci,
jakou je zveřejnění výsledků (náš závod je přece o setkání a radosti z projížďky, a ne o pořadí), na
"Le Tour de Bechyně" nezanevřete a příští rok si na náš komorní závůdek s takřka rodinnou
atmosférou opět přijedete zazávodit.
Ještě jednou děkuji všem závodníkům a jejich 'realizačním týmům' za účast a vytvoření přátelské
atmosféry během závodu i po něm. Sportu čest a "TdB" zvláště!
Petr Zikmund reaguje:
18.9.2012 (11:35)
Letos opět na jedničku - dokonce i počasí umí Ivo zajistit. Pořadatelská úroveň stále stoupá,
startujících přibývá - i když jsme letos čekali větší návštěvu z řad amatérských závodníků a
přizpůsobili jsme tomu sestavu týmu s ohledem na obhajobu loňského vítězství. Nemám, co
bych dodal k loňskému hodnocení - snad jen že přeju celému závodu dlouhá léta, krásné
počasí, toleranci úřadů a stále tak dobrou atmosféru. Věřím, že naše letošní vítězství, které
mohlo při vyhlášení vypadat jednoznačně, zdravě naštve další závoďáky a příští rok nám
přijedou obhajobu znepříjemnit. Tak za rok zase - Ziky, CT Weber
Kovki reaguje:
29.9.2012 (05:02)
Tak výsledky jsou právě vloženy!! (Snad jsme se nespletli, ale kdyby v nich někdo našel
nějakou chybku, zavolejte, a promptně ji opravíme. Šedivej řádek mi zatím taky nejde
posunout...)
Díky za trpělivost, a za rok zase na 'TdB' (nebo dřív na časovce) AHOJ! Kovki.

P.S.: Díky, Ziky, za pochvalu; potěší. (Ale stejně bych chtěl, aby tě za rok někdo předehnal, aby
nezačal bejt ten pohár moc jednotvárnej...)
19.9.2011 (12:07)
Kovki
Děkuji všem za kladné odezvy na závod! Po připomínkách rozdělíme příští rok muže do více
věkových kategorií a zrušíme nejkratší turistickou trasu, jinak zůstane asi vše jako letos (další
drobné změny jsou samozřejmě možné, ale gró závodu je od letoška dané). Tak se mějte všichni
pěkně, těším se na setkání s vámi všemi (a přiveďte i další své kamarády a známé - na silnici se
nás vejde o mnoho víc) a za rok, na 12. ročníku TdB, zase AHOJ!
P.S.: náš webmaster je tento týden zaneprázdněn jinými neodkladnými povinnostmi, ale jak to
bude možné, výsledky sem hned vloží! (Předpokládám, že to bude zřejmě kolem 26. září.)
Petr Zikmund reaguje :
19.9.2011 (17:04)
Ahoj Ivo, poděkování jsem už psal na stránky JAL, ale vložím to i sem: "Děkuju za celý tým CT
Weber za bezchybné uspořádání závodu včetně zabezpečení na trati. Bez podpory týmového
kolegy Martina Kříže, který mimochodem zvítězil na vrchařské prémii, bych v cíli ruce nad hlavu
pravděpodobně nezvedal :) Taktika i počasí vyšlo na jedničku - příští rok se těšíme na opáčko snad :) A na pohár taky, chci ho ukázat přítelkyni - ať domu přinesu nějaký zlato, když jsem furt
někde na kole ;D"
Ještě bych chtěl poprosit o umístění názvu týmu (CT Weber) na cedulku putovního poháru rád bych ho na dobu "panování" zapůjčil sponzorovi :) Až to bude hotové, dej mi prosím vědět
na mail.
Díky, Petr
Kovki reaguje:
22.9.2011 (10:50)
Výsledky z 11. ročníku vloženy (najdete je v záložce "výsledky"), a to už 20. září. Díky, Poky,
skvělá práce!
(Petře Z., tobě jsem napsal na e-mail, domluvíme se rovnou spolu... Tak zatím.)
18.9.2011 (21:28)
Katarína Pastorovičová
Dnes to bol len moj 3 závod,začala som s kolem jen před 2 léty :) Musím pochválit
organizátorov,bolo to na jedničku! Prajem vela úspechov !
18.9.2011 (17:46)
Martin Herza

Byl to můj první závod vůbec, jak jinak, když na tom sedím dva měsíce a hned z toho mám ty
nejlepší pocity. Je vidět, že organizační tým to měl plně pod kontrolou a navíc dokázal poručit
dešti, větru. Díky.
17.9.2011 (23:59)
Kovki
Heuréka! Konečně jsou tu VLOŽENY MAPKY jednotlivých tras závodu!! Teď už budou trasy všem
jasný...
A na silnici jsou všude nastříkaný světlezelený šipky; myslím, že cestou zabloudit ani nepůjde.
(Teď už jen, aby bylo nějaký rozumný počasí.)
17.9.2011 (12:02)
pazi
ahoj Ivoši, fotky ode mne lze najít na : www.rajce.net, a pak zadejte: pazi32
Kovki reaguje:
18.9.2011 (00:22)
Je třeba dodat, že to jsou fotky ze 4. ročníku (2011) Závodu do vrchu! (Jinak pěkný obrázky,
Pazi. Ještě si počkám, až budou pohromadě fotky od všech tří fotografů.)
7.9.2011 (14:26)
pavel
vůbec se nevyznám v těch podrobnejch itinerářích...křižovatka vlevo vpravo rovně, je to pěknej
zmatek a chaos myslim že dost lidí bude tápat kde zatočit.
Kovki reaguje:
7.9.2011 (18:45)
Sorry, chlapi - jak to bude možné, vložíme sem i mapku!
(Ale jinak v tom nehledejte nic složitého: jede se přes ty vesnice, v pořadí, jak jsou napsaný v
Pozvánce - zákl. trasa. V podstatě pořád po hlavní [s vyjímkou Bernartic, kde dáváme
přednost], a stále se točíme za pravou rukou; klasika. To "vlevo" "vpravo" je pro ty, kteří by si to
chtěli předem project, tak aby na místě přesně věděli, kudy kam. Stačí, když si otevřete na netu
mapu, a bude vám to hned jasné, kudy se jede. A na závodě budou na silnici šipky...)
12.8.2011 (20:51)
Disney
ale tak určitě, zůčastníme se... Možná by nebylo od věci vytvořit to i jako událost na facebooku,
aby nas treba bylo vic:)
Kovki reaguje:
21.8.2011 (13:11)

To jsme rádi, budete vítáni! (To víš, Facebook je pro mě španělská vesnice.. Já jsem rád, že že
jsme vůbec zprovoznili tyhle stránky. Těch starostí a nervů, než jakž takž fungují. Ale mám
zprávy, že to snad na fejsbůk už někdo vložil. Osobně si myslím, že bude stačit, když si to
povíme a rozšíříme tak nějak sami mezi sebou. Přesto doufám a věřím, že se sejdeme v hojné
míře.)
31.7.2011 (14:48)
Petr
Ahoj Kovki. Nevím, jestli si na mě pamatuješ, ale byl jsem myslím na 4. a 6. ročníku. Mám radost,
že jsi to konečně přesunul na víkend, a že se na to takhle dostanou i normální lidi, jako jsem já.
Takže se, doufám, 18. září uvidíme.
Petr N.
Kovki. reaguje:
1.8.2011 (22:32)
To víš, Petře, že se na tebe pamatuju. (To je dobře, že jsi objevil tyhle stránky a přijedeš!)
Právě na žádost lidí jako jsi ty - to znamená lidí, kteří chodí od pondělí do pátku do práce a mají
volný víkendy - jsme to udělali v neděli. Jsem zvědav, kolik teď dorazí lidí. Tak se na tebe budu
těšit. Ahoj. Ivoš.
P.S.: nádražácká část Tour de Bechyně se jede taky, klidně můžeš přiject i na ní. (Odkaz na její
webové stránky je v "odkazech".)
19.7.2011 (13:13)
Ivo Kovářík
Ahoj všem návštěvníkům těchto stránek!
Dnešním dnem je zprovozněna formou diskuse i návštěvní kniha těchto stránek. Pokud budete mít
cokoliv na srdci (tedy bude-li se to nějak týkat naší "Tour"), můžete to napsat právě sem. Tým
organizátorů se těší na Vaše poznámky, zprávy, postřehy a diskuse, a hlavně na Vaši účast na
cyklozávodě "Tour de Bechyně"!

