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SBĚRÁK

Ve skupině, nebo sólo?

Vždycky sám.

Dvoustovka, nebo krátký švih?

Záleží na okolnostech, někdy dvoukilo, 

někdy je lepší krátký a rychlý výlet.

S helmou, nebo bez?

Vždycky s ochranou.

Časovka, nebo kopec?

Stoupání je těžké, ale zdolat vrchol je 

krásné.

Černé, nebo bílé ponožky?

Dřív byly ty bílé skoro povinnost, nyní si 

občas vezmu i černé.

Chlupaté, nebo oholené nohy?

Jednoznačně oholené, bez diskuze.

Vousy, nebo oholená tvář?

V zimě vousy, v létě 

se oholím.

Banán, nebo tyčinka?

Banán.

Voda, nebo ionťák?

Většinou voda, maximálně 

Coca-Cola. Ionťák nikdy!

Campagnolo, nebo Shimano?

Obě značky jsou fantastické, záleží na 

stylu, který máš raději. Mně se spíš líbí 

Campa.

Elektronika, nebo mechanika?

Elektronika, jednoznačná volba. Je skvě-

lé, když se technická evoluce týká i kol.

53x11, nebo compact 

drive?
Z jakého že to jste 

časopisu? Tak padesát 

tři jedenáct.

Jaro, nebo podzim?

Na jaře mě to v přírodě baví víc, než když 

už všechno vadne.

Mallorca, nebo Kanáry?

Kanáry se mi moc líbí. A basta!

Kopec, nebo rovina?

Je příjemné kombinovat hory i rovinu.

Sauna, nebo kryoterapie?

Raději se potím, než mrznu.

Wattmetr, nebo pocity?

Baví mě jezdit podle čísel.

Taktika, nebo útok?

Nemám sebemenší problém s taktikou, 

ani s útočením. Hlavně si to chci na kole 

pořádně užít.

Tour, nebo Giro?

V srdci je Giro, 

v hlavě Tour.

Roubaix, nebo Flandry?

Úžasné jsou oba Monumenty.

Th omas, nebo Froome?

Jeden jako druhý. Oba jsou 

nudní.

Viviani, nebo Gaviria?

Stejná odpověď. Taky postrádají chariz-

ma.

Špagety, nebo tyrolské 

knedlíčky?
Špagety, když jezdím na 

kole, knedlíčky, když jsem 

na lyžích.

Internet, nebo časopis?

Papír je papír.

Blondýna, nebo bruneta?

Obě! 

(v ten moment se Cipolliniho světlovlasá 

přítelkyně, italská profesionální volejbalist-

ka Francesca Marconová zvedne a dotčeně 

od rozhovoru odejde)

Cholerik, nebo fl egmatik?

Cholerik, to je jasné.

Cibule, nebo paprika?

Napiš paprika, na cibuli jsem alergický.
(ed)
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mistr světa, vítěz 12 etap na Tour de France i držitel 

rekordu z Gira – 42 triumfů, takové bylo mimo jiné skóre 

Lvího krále, ve své době asi nejrychlejší spurtéra pelotonu, 

který během 16 let kariéry získal 198 profesionálních 

vítězství

v roce 2005, pár dnů před startem Gira, ukončil kariéru, ale 

v lednu 2008 se vrátil v barvách Rock Racing a absolvoval 

etapy Kolem Kalifornie, načež jeho angažmá stejně rychle 

skončilo

Cipolla, tedy cibule, jak se Italovi přezdívá, měl vždy pověst 

playboye; v jednom z rozhovorů na dotaz, zda měl více 

vítězství na kole, nebo žen, odpověděl: „Kdybych měl jenom 

198 milenek, považoval bych se za ´lúzra´.“

před deseti lety založil vlastní cyklistickou značku, která si 

zakládá na heslu Handmade in Italy; a právě při prezentaci 

jubilejní kolekce odpověděl Super Mario na náš tradiční 

dotazník

BUĎ, ANEBO!
Mario Cipollini (52)


