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S vyhlášením výsledků posledního cyklistického závodu sezóny nastal pro hodnocení 

výsledků, dosažených  v uplynulém roce 2005. 

 

 

 

 

 

Cyklistický klub Team Bike Březová, fenomén Karlovarského kraje působí 

v Karlovarském regionu od roku 2002. Sedmdesát současných členů vytváří členskou 

základnu, která nemá v našem kraji obdobu a která dává klubu silný mandát a vysokou prestiž 

v očích jak cyklistické tak ostatní veřejnosti. Nezbývá než věřit, že cyklistický klub si uchová 

pozitivní trendy z minulých let a i nadále bude vytvářet stále širší platformu pro vyžití 

cyklistické veřejnosti především s důrazem kladeným na mládežnické kategorie 

 

 

 

 

 



 

Činnost klubu se v uplynulém roce 2005 etablovala ve dvou základních rovinách, 

které představovaly tzv. rekreační cyklistiku, resp. výkonnostní závodní cyklistiku. 

  V rámci cyklistiky rekreační jsme zaměřili naši pozornost především na organizování 

společných sportovních akcí jak pro členy, tak pro širší veřejnost. Zájem byl zaměřen rovněž 

na děti a mládež a mnohdy se našich společných akcí v okolí Březové, Sokolova a Horního 

Slavkova zúčastnily celé rodiny a vždy jsme zaznamenali pozitivní ohlas a požadavky                

na opakování ze strany veřejnosti i členů. 

 

 

 

 



Vedle rekreačních cyklistů jsme se pochopitelně snažili uspokojit ambice 

výkonnostních cyklistů a tak se náš závodní tým v uplynulém roce zúčastnil mnoho 

oficiálních závodů horských a silničních kol jak v regionu Karlovarského kraje, tak                        

za hranicemi kraje. Členové navíc dosáhli v těchto závodech celé řady zaznamenání hodných 

výsledků a tato skutečnost společně s početnou členskou základnou hrají silně pozitivní roli 

ve vnímaní klubu v očích širší a nejen sportovní veřejnosti. 

 

 

Závodní tým v roce 2005 tvořili v kategorii muži a veteráni Ludvík Killinger st. a ml., Tibor 

Csipka, ing. Jiří Toms, Pavel Kodl, Radovan Fišer, Jan Jiříček, Jiří Bartoš, Petr Rajda , Milan 

Genčur, Miroslav Brill , v juniorech Jakub Nováček a  Marek Bednář , v kategorii kadeti 

Martin Imrich , v kategorii žáci Matouš Valtera , Robert Winter a Pavel Kodl ml. a v kategorii 

žen velmi úspěšná Iva Weilguny .  

 

 



 

V neposlední řadě, v souvislosti s výkonnostní cyklistikou, je nutné také zmínit naši 

aktivní činnost na poli organizace závodů seriálu Karlovarského poháru, kdy v minulém roce 

se uskutečnil již pátý ročník Březovského biku s početnou účastí členů klubu a dalších 

cyklistů . Dále se náš oddíl podílel na přípravě 1.ročníku Sokotrans ( LC NET ) cup 2005 . 

 A nakolik očekáváme, že dojde k naplnění cílů našeho sdružení Cyklistického klubu 

Team Bike Březová v roce letošním 2006 ?  

 

V oblasti rekreační cyklistiky budeme nadále pokračovat v pořádání osvědčených 

cyklistických vyjížděk a dále prohloubíme náš zájem o děti a mládež připravovaným seriálem 

závodů „Cyklistické odpoledne“, který, jak věříme, přitáhne pozornost našich dětí a pomůže 

jim tak nalézt cestu k cyklistice a sportu obecně. 

Rovněž v případě cyklistiky výkonnostní závodní si pro nastávající rok 2006 

neklademe nízké cíle a budeme se snažit podpořit náš závodní tým tak , aby se naše výsledky 

přinejmenším zopakovaly a naši členové našli cestu na stupně vítězů. Nadále budeme 

realizovat podporu našich mladých nadějí a věříme, že kvalita našich závodníků kategorií 

juniorů a kadetů nám dá příležitost zviditelnit činnost klubu v kladném slova smyslu. 

 



Z hlediska výhledů na rok 2006 nám zbývá seznámit Vás s našimi záměry na poli 

organizace cyklistických podniků. Samozřejmě nezklameme příznivce tradičního závodu 

Březovský bike a v termínu 10.06.2006 se uskuteční již šestý ročník tohoto populárního 

závodu. Kromě tradiční a mezi cyklisty známé značky se v tomto roce pokusíme založit 

novou tradici a budeme pořádat závod v originální disciplíně horských kol a jsme 

přesvědčeni, že nový závod si najde své příznivce. 

 

Jsme si vědomi, že uvedené cíle jsou náročné, ale jsme přesvědčeni, že jsme            

pro nastávající sezónu náležitě připraveni jak po teoretické stránce, tak po stránce praktické a 

že naplníme uvedené cíle beze zbytku. Nicméně naše plány jsou podmíněné přiměřeným 

finančním zabezpečením klubu a spoléháme se proto na pochopení a podporu Vás sponzorů a 

pevně věříme, že vedle seniorského týmu podpoříte i tuto vznikající mládežnickou odnož 

našeho cyklistického klubu 

 

Závěrem bychom rádi poděkovali za sponzorskou pomoc v uplynulé sezóně roku 2005 

firmám a společnostem ISSO-Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Vertikal s.r.o., ISLA, tepelné 

izolace, Cyklosport LBK a HART PIPE , jejichž loga nalezla svá místa na našich trikotech a 

tím, jak věříme, došlo k naplnění ducha sponzoringu. Dále děkujeme MÚ Březová , která jak 



svým hmotným a organizačním zabezpečením při zajištění Březovského Bike a finančním 

příspěvkem na sezonu 2005 podpořila činnost našeho oddílu . Je nepochybné, že bez této 

finanční pomoci všech sponzorů by nebylo možné zajistit činnost klubu v uvedením rozsahu. 

Nelze také opominout spolupráci s regionálním tiskem a Březovským zpravodajem, kde jsou 

průběžně publikovány úspěchy našich závodníků a účast našich sponzorů na jejich podpoře. 

 
 
         Za Cyklistický klub Team Bike Březová 
                předseda Ing. Fazekaš  Petr 
               


