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SBĚRÁK

ve skupině, nebo sólo?

V sexu nebo na kole? Při tréninku raději s par-

ťáky, při závodě nejlépe sám a to až do cíle.

dvoustovka, 
nebo krátký švih?

Dvoukilo, když už si udělám 

čas na kolo tak na celý den.

s helmou, nebo bez?

I když to není výchovné, tak u mě vede „vítr ve 

vlasech“, nebo spíš v těch, co mi ještě zbyly.

časovka, nebo kopec?

Časovka, závod pravdy a klidně do kopce.

černé, nebo bílé ponožky?

Podle toho, v jakém dresu od Alea vyrazím, 

každopádně Moose s naší okřídlenou lebkou.

chlupy, nebo oholené nohy?

V zimě opičák a od prvních závodů žiletka.

banán, nebo tyčinka?

Banánová tyčinka PowerBar.

voda, nebo ionťák?

Napil jsem se vody, je mi zle.

Campa, nebo Shimano?

Komponenty od šikmookých chlapíků jsou mi 

bližší.

elektronika, nebo mechanika?

V mém podání to bude letos návrat k mecha-

nice, zahltil jsem totiž elektroodpadem okolní 

popelnice.

53x11, nebo compact 

drive?
Velká placka, jak jinak! 

Tu menší si schovávám na 

penzi.

jaro, nebo podzim?

Barevný, slunečný podzim, listí šustí pod koly..

.
Mallorka, nebo Kanáry?

Mallorcu cyklistům a Kanáry tenistům!

hory, nebo nížina?

Hory, doly, černý les, to je moje energie.

sauna, nebo kryoterapie?

Finská sauna ...slizká fauna.

vysílačky, nebo intuice?

Intuice. Chci návrat k cyklistice, kde se závodí 

na kole a ne v autě! Vysílačky rozvědce!

taktika, nebo útok?

Atak za všech okolností, prát se jak tygr.

Tour, nebo Giro?

Maglia Rosa. Moc si letos přeji vidět, jak na 

Giru kupředu letí „česká krev“!

Roubaix, nebo Flandry?

Těžká volba, oba závody v sobě mají až ma-

gické kouzlo. Flandry jsou členitější, volím je.

Contador, nebo Schleck?

Oba jsou „schlecht“. 

Závodník mého gusta je 

Thomas Voeckler.

víno, nebo pivo?

Držím se hesla, že piva a vína není nikdy dost, 

ale Svijany jsou nejvíc!

špagety, nebo knedlíky?

Halušky s bryndzou a tláča s cíbou...

internet nebo časopis?

Časopis vede na plné čáře, i v době internetu 

na dobré čtení nedám dopustit.

blondýnka, nebo černovláska?

Oči jako dvě studny, vlasy jak havraní křídla. 

Zvlčil jsem stranou od lidí, jsem jak ta zahrada 

stinná...

cholerik, nebo fl egmatik?

Cholerik. To mě ještě 

neznáte?

Svoboda nebo Kuba (libre...)?

Jak pro koho. Pro jednoho nepříjemný 

Svoboda, pro jiného Kubánec Svoboďák.

Buď, anebo! VÍTEJTE VE SBĚRNÉM VOZE. BIENVENUE EN VOITURE 

BALAI. WELCOME TO BROOM WAGON. SEZNAMTE 

SE S NOVOU ODLEHČENOU RUBRIKOU NA ZÁVĚR 

ČASOPISU, SPECIFICKÝM DOTAZNÍKEM POJÍMANÝM 

SE ZNAČNOU NADSÁZKOU, V NĚMŽ MŮŽE ZPOVÍDANÝ 

ČI ZPOVÍDANÁ VOLIT VŽDY ZE DVOU MOŽNOSTÍ.

JAKUB SVOBODA (36)

amatérský cyklista, majitel Kolokrám.cz 

dvojnásobný vítěz 53x11 Marathon Cupu,

vítěz etapového závodu Giro del Friuli

Foto: Vít Kocián

Atak za všech okolností, 

prát se jak tygr...
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