Sezóna 2009 – cyklistické kluby
V následujícím přehledu přinášíme pohromadě základní informace o cyklistických
klubech, s jejichž jezdci se potkáte na závodech převážně okolo Prahy ale i jinde.
Chybí zde váš tým? Chcete doplnit/upravit své údaje? Pište na náš mail kpo@kpo.cz

foto ze závodů: www.racergallery.com

CSK MARKUS
web: www.markus.cz
email: kubín@markus.cz
aktivních cyklistů: 15
věkové rozpětí členů: 19 - 58
závody 2009:

Extraliga Masters, UAC, ME a MS Masters, CKKV,
partneři týmu:

MARKUS s.r.o. - www.markus.cz
DELTA CARGO - http://www.deltacargo.cz/
< dres 2009

H-H Smíchov
web: http://www.hhsmichov.cz/
email: info@hhsmichov.cz
aktivních cyklistů: 15
věkové rozpětí členů: 19 až 60
závody 2009: UAC, extraliga masters, Okolo Zudova

vrchu, Českobrodská časovka do vrchu, DA-BA
pořádáme:

24 hodin imrvére
http://www.hhsmichov.cz/24imrvere2009
první ročník silniční čtyřiadvacetihodinovky 13-14.6.09
Akce je určena každému, kdo chce překročit svůj stín.
Pojď s námi zjistit, kolik kilometrů se dá ujet za jediný den.
partneři týmu:

Schwalbe (http://www.imexpo.cz/)
KV Elektro (http://www.kvelektro.cz/)
Cykloservis U Tyrše (http://www.utyrse.cz/)
<dres 2009

enduraining.com
web: http://www.enduraining.com/cze/cyclingteam/
email: info@enduraining.com
aktivních cyklistů: 7
věkové rozpětí členů: 10 - 39
závody 2009: UAC, Extraliga Masters, závody ve středočeském regionu
partneři týmu: http://www.enduraining.com/cze/team/sponzori.html

<dres 2009

CK Královice
web: www.ckkralovice.info
aktivních cyklistů: 10 (Radek Procházka, Ondřej Charvát,
Jakub Charvát, Milan Miller ml., Milan Miller st., Petr Novák, Jan
Tajč, Aleš Hanousek, Milan Pažout, Pavel Mařík)
věkové rozpětí členů: 20 - 57
závody 2009: UAC, CKKV
další závody a cyklistické plány: Extraliga Masters,

Český pohár
pořádáme: Královické okruhy (12. 7. 2009)

partneři týmu: – obec KRÁLOVICE, TAMA, ADSUM,
MPS Kladno, LINET
<dres 2009

KPO
web: www.kpo.cz
email: kpo@kpo.cz
aktivních cyklistů: 20
věkové rozpětí členů: (4-) 21-56
závody 2009: UAC, CKKV, Český pohár
další závody a cyklistické plány: Povltavský pohár,

návrat ke kořenům: Praha – Brno – Praha, Ostrava - Praha
pořádáme:
Tréninková Tour 2009 – závod každý den, nová etapa každých 14 dní
kopce, roviny, členité tratě

Kilometry 2009 – anketa “Kolik máš najeto?“
Biomatematický model 2009 – Vrchař / rovinář, bonusy z profipelotonu
Novoroční kolečko ● Otvírák ● Poslední předjarní ● První jarní ● Objezd
Prahy bez dotyku s její hranicí ● Sody ● Roční cyklistický zavírák ● ...
<dres 2009

partneři týmu: Poštovní spořitelna, Paul Lange Ostrava, Tufo, Pells, Penco, Duratec, Bretton, Moira Diviš, MKV Sport, Ski a Bike Radotín,, Varta, Active 24

KC Slavia Praha
web: www.kcslaviapraha.wz.cz/
email: kc.slavia@volny.cz
aktivních cyklistů: ±8
věkové rozpětí členů: 20 - 36
závody 2009: Český pohár
další závody a cyklistické plány: JAL, UAC, akademické závody, maratony, ...
pořádáme: podíleli jsme se na pořádání AMR v kritériu (Sluneční kritérium)
partneři týmu:

Favorit: www.kolafavorit.cz Isostar: www.esatrade.cz Token: www.tokenproducts.cz
Cyklošvec: www.cyklosvec.cz Energus: www.energus.cz Intersport: www.intersport.cz
Tufo: www.tufo.cz Kastar: www.kastar.cz Bikestuff: www.bikestuff.cz
<dres 2009

TJ SOKOL Králův Dvůr,
oddíl cyklistiky
web: email: havranek.varta@seznam.cz tel. 604 229 697
aktivních cyklistů: 18
věkové rozpětí členů: 15 - 62
závody 2009: UAC, CKKV
pořádáme: přebory Sokola – Silvestrovský běh+horská

kola
partneři týmu: TJ SOKOL K.D., VARTA Baterie spol.

s r.o., Město Králův Dvůr
<dres 2009

Vinohradské šlapky
web: www.vinohradskeslapky.com
email: slapky@vinohradskeslapky.com
aktivních cyklistů: 80
věkové rozpětí členů: 15 - 66
závody 2009: silniční a MTB závody a maratóny (53x11, UAC, MP, ČP, DA-BA, CKKV

hobby cup a další ...
pořádáme: http://www.vinohradskeslapky.com/zavody.php
partneři týmu: http://www.vinohradskeslapky.com/sponzori.php
<dres 2009

H.I.C. (Hobby in Club)
web: http://www.hobbyinclub.cz
email: hic@nethosting.cz
aktivních cyklistů: 11
věkové rozpětí členů: 34 - 43
závody 2009: UAC, CKKV, DA-BA, maratony
další závody a cyklistické plány: …start našeho týmu na

Tour de France v roce 2128 ☺
pořádáme: silniční časovka do vrchu Řevnice

– letos 12.ročník – sobota 12.září
<dres 2009

partneři týmu: Pivovarský dvůr Chýně - http://www.pivovarskydvur.cz/ Nome-caffe s.r.o. - http://www.nome-caffe.cz/vine2.php

Reklama-Ing.Max Bergmann, Office Express - http://www.ofex.cz/ Fortis Reality s.r.o. - http://www.fortisreality.cz/
Bluemoon.cz - http://www.bluemoon.cz/

Strahovští osvoboditelé silnic
(SOS)
web: www.sostym.com
email: info@sostym.com
aktivních cyklistů: 25
věkové rozpětí členů: 22 - 51
závody 2009: UAC, CKKV, DABA, Silniční a MTB maratony,

další jednorázové závody silnice i MTB v ČR i v zahraničí
další závody a cyklistické plány: další jednorázové silniční a MTB

maratony v zahraničí, Český pohár
pořádáme:
etapový závod Křivoklátské peklo www.krivoklatskepeklo.cz,
MTB závod Odolena Voda
<dres 2009

partneři týmu: Abstract design www.abstract-design.cz, Remont Měšice, Ibex, Jose

Cyklistický spolek Stodůlky
(CSS)
web: www.csstodulky.cz
email: css@csstodulky.cz
aktivních cyklistů: 29
věkové rozpětí členů: 19 - 65
závody 2009: UAC
další závody a cyklistické plány: série

maratonů 53x11 cup
pořádáme: Stodůlky- Karlštejn - Stodůlky

(UAC)
stávající dresy, nové brzy

partneři týmu:

www.csstodulky.cz/sks/

Weber - www.weber-terranova.cz, MČ Praha 13 , URO Centrum MUDr. Jiří Brdlík,
Loap www.loap.cz, Hamax www.hamax-cz.com a Pecka

CKKV Praha
web: www.ckkv.cz/
email: ckkv@seznam.cz
aktivních cyklistů: cca 30
věkové rozpětí členů: 19 - ...
závody 2009: CKKV/Svijany Hobby cup, UAC
další závody a cyklistické plány:

maratóny, klubová soustředění a akce
pořádáme:
CKKV/Svijany Hobby cup - seriál 6 závodů v okolí Prahy
partneři týmu: Největším sponzorem pro rok 2009 je (stejně jako
v loňském roce) Pivovar Svijany, který zaštiťuje náš seriál
závodů. Krom toho máme na většině závodů další drobné
sponzory, kteří jsou presentováni na materiálech k tomu
kterému závodu.
<dres 2009

Sokol Veltěž
web: www.sokolveltez.cz
email: 75kuchar@seznam.cz
aktivních cyklistů: 17 ( muži: 9, ženy: 3, děti: 5)
věkové rozpětí členů: (4-) 22 - 42.
závody 2009: UAC, CKKV, DA-BA, silniční maratóny (Velosérie), MTB

maratóny a jiné MTB akce (Zbraslavská osma, závody MTBO,
KPO – Tréninková tour
další závody a cyklistické plány: podpora dětských akcí
pořádáme:
Dětský dublon Beckov – http://www.tuhon.info/ddb
Tuhoň – aneb závod vzdáleně připomínající triatlon http://www.tuhon.info
2x ročně soustředění v zahraničí viz aktualita na našem webu
<dres 2009

partneři týmu:

Axon www.axonsport.cz Arwen www.arwen.cz/cs Bike service Fafek Klecany www.mtbobchod.cz
Mgr. Petr Polanský, soudní exekutor Liberec

