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Od kolika let k vám mohou rodiče přihlásit své ratolesti?    

Ideální je mezi 10. až 14. rokem. 

 

Kdo je nejmladší v současné době ve vašem oddíle? 

Jakub Kopecký - 2 roky (syn závodníka), z těch opravdu závodníků pak Tomáš Benc, 

9 let. 

 

Co děti potřebují pro začátek? (stačí tenisky, tepláky, nebo něco speciálního).           

Jízdní (nejlépe horské) kolo v dobrém stavu. 

 

Kolik máte dětí teď v přípravce, nebo v nejmladší kategorii?                                         

Nyní ta nejmenší kategorie se schází na trénink v 5 lidech. 

 

Kolik máte dětí celkem ve všech kategoriích (od dětí po mládež)? 

20 

 

Kolik platí ti nejmladší členské příspěvky? Kolik platí ti starší (mládež)?                  

150 Kč ročně 

 

Dostávají něco od klubu zdarma?                                                                               

Každý závodník má proplacené startovné na závody a pak dle vyjetých bodů ještě 

materiální odměna na konci sezóny. Pro mládež je proplácena lékařská prohlídka u 

specialistů, 50 % ceny týmového dresu a doprava na jarní cyklistické soustředění do 

zahraničí. 

 

Kdo platí cesty na závody a dresy? 

Vzhledem k výše uvedenému je doprava na závody a část ošacení je v režii rodičů. 

 

Kolikrát týdně trénují ti nejmladší a ostatní?                                                                                      

Trénuje se nyní 1x týdně společně technika jízdy, ostatní tréninky individuálně. 

 

Může se přihlásit každý nebo musí již něco umět z vašeho sportu?                                                                                                          



Bereme v podstatě každého, ale větší rozdíly většinou odrazují. Kdo vydrží, je pak 

dobrým cyklistou. 

 

Kdo pomáhá s financováním (sponzoři).                                                                   

Město Březová, ISSO, Efacec, LC Sokotrans, ISLA, MAC-CON, Vertikal, VADU plus, 

Finále, Momentive, Nadaci Ingrid Wladufsenové, v minulosti i Karlovarský kraj. 

 

Na pořádané závody - ČEZ, Statek Bernard, trička Bukaj, strojservis Homolka. 

 

Pokud máte nějaké slavné odchovance - prosím uvést právě zde.                             

Václav Viktorín - juniorský reprezentant ČR, nyní člen Sparta Praha. 

 

Kdo tvoří trenérský tým? Jaké mají trenéři zkušenosti, resp. čeho dosáhli?           

• Jan Vokáč - (cyklistika 8 let - 3. třída, předtím 10 let basketbal - 2. třída) - 

zavedení pravidelných tréninků mládeže, rozjetí přípravky v klubu 

• Pavel Polák (dlouholetý cyklista - 3.třída) - tréninky mládeže 

• Tomáš Viktorín (dlouholetý vynikající cyklista) - vedení tréninků dospělých a 

dorostu 

 

Co vidíte za největší problém u dětí, nebo potažmo při jejich trénování v dnešní době. 

Největším problém vidím v nezájmu pracovat samostatně a v lenosti jak dětí, tak 

jejich rodičů. Najít si výmluvu, proč něco nemůžu dělat, je velmi jednoduché, ale najít 

cestu, jak to udělat, to je umění (něco obětovat). 

 

Zpracoval: Jan Vokáč, tel. +420 604 207 758, cktbb@seznam.cz, www.cktbb.cz  


