
Ve zkráceném a celkem dosti osekaném kalendáři, se můžeme 
pochlubit startem našich závodníků na MČR v silniční 
cyklistice mládeže v kategorii juniorů, MČR v cyklokrose 
v kategorii juniorů, účastí v   Českém poháru v cyklokrosu 
Toi Toi Cup,  dále v etapovém závodě Regionem Orlicka či ve 
stále více populárních E-Sport závodech.

Konkrétní výsledky jsem uvedl u hlavičky jezdců, některé jsou 
plné úspěchů a medailových vavřínů, někteří si vyzkoušeli první 
závody a jen si potvrdili, jak je cyklistika náročná, spravedlivá, 
ale nádherná.

Náš tým se rozvíjel také po materiální stránce. 
V průběhu roku jsme zakoupili nový stan a lehátka v týmovém 
designu, díky čemuž máme na závodech příjemné zázemí. Jsme 
pořádně vidět, a i profesionální týmy nám mohou ledacos závidět. 
To vše zejména díky našim sponzorům, kteří nás od počátku 
podporují a patří jim za to velké díky.

Jakub Jílek

Závodníci, rodino, přátelé, partneři, 
máme za sebou první rok, první 
sezonu jako Cycli.cz Team. 
Níže Vám stručně představím naše 
dosavadní největší úspěchy a vše,
co se nám letos podařilo.
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Rosteme! Rosteme! Pro příští sezónu se 
znovu rozrosteme o další členy týmu, 
a to pořádně.

Vendy Blažková

Perfektní mladá bajkerka je naší novou princeznou a jedinou 
ženou v týmu. V kolektivu cyklistů se bude mít jako v pohádce. 
Vendy čeká malý závodní restart a doufáme, že brzy znovu začne 
vozit medaile ze závodů horských kol.

Pája Mikulecký

Mladý bajker z Orlickoústecka se k nám přidal, aby na závodech 
využil podpory týmu a přinesl nějaké hezké výsledky z regionálních 
závodů.

Kamil Anger

Těžko byste hledali více zapáleného cyklistu. Kamil má mnoho 
životních i cyklistických zkušeností, což je jeho velkou výhodou, 
přeci jen spadá do kategorie 50+. Kamil se zaměřuje na MTB 
závody a v následující sezóně by se chtěl zaměřit na ty etapové.

Ivan Gašpar

Pražský MTB závodník Ivan si k nám našel cestu sám, když ho 
upoutaly naše nepřehlédnutelné růžové dresy. Koncem listopadu 
letošního roku jsme si plácli a těšíme se na spolupráci v  roce 
2021. Na jarní přípravu vyrazí Ivan na soustředění do Chorvatka 
společně s několika dalšími členy našeho týmu. Následující sezónu 
bude Ivan stejně jako letos objíždět závody seriálu Kola pro život 
a Nova Cupu. Již se také přihlásil na závod L´etape Czech republic 
by Tour de France.

Pavel Jíra

Pavel letos objížděl velké silniční maratony jako je Krakonošův 
cyklomaraton či přerovský Mammut Tour. Jeho cílem pro příští 
sezónu bude vylepšení letošních výsledků na uvedených závodech 
a současně by Pavel chtěl co nejlépe zajet Beskyd Tour a Krušnoton. 
V mezidobí se Pavel bude účastnit i dalších menších závodů
a reprezentovat tým.

Petr Výmola

“Jsou jen jedny Sudety, a to dlouhý. Krátký jsou pro děti, důchodce 
a těhotný ženy.” Tímto mottem se Petr řídí celý život a v letošním 
roce na horských kolech závodil na nejnáročnějších závodech 
v republice. Pro příští rok má Péťa již zaplacené startovné na 
dlouhých maratonech v Italii a v Rakousku.

Jirka Stránský

Jirka měl letos mnoho pracovních povinností, a navíc byla většina 
jeho oblíbených závodů zrušena. Nicméně i tak jako každý rok 
nějaká ta bedna padla. Vítězství na Drahanské časovce bylo dobrou 
motivací pro příští rok. V zákulisí se šušká, že by Jirka rád nakoukl 
také do terénu v MTB maratonech.

Tomáš Tichý

Tom se v letošní sezóně pravidelně účastnil závodů Nova Cupu 
a Kola pro život. S kolem objezdil téměř celou republiku, např. 
Plzeň, Ostravu, Mikulov, Turnov. Málokdo zvládne absolvovat 
tolik závodů v jednom roce. V závodě Nova Cupu na Dolní Moravě 
Tomáš dosáhl pódiového umístění.

Richard Špaček

První zkušenosti, první závody, první sezóna pro Ríšu. Začal 
jarními MTB závody v Jevíčku a prvotní nadšení si přenesl i do 
závodů v Hustopečích či ve Znojmě.

Otakar Vávra

Oťas se k nám přidal v listopadu letošního roku a hned naskočil 
do cyklokrosu, neboť je jeho velkým vzorem Mathieu van der 
Poel. Oťas je ve svých šestnácti letech novým nejmladším členem 
týmu. Rád by dělal kompletní rychlostní cyklistiku, silniční, MTB 
i cyklokros. O Oťasovi ještě hodně uslyšíme.

Dominik Glänzner

Náš benjamínek nám dělal radost hned na začátku sezóny. Výborné 
výsledky ho dostaly do výběru pro etapový závod Regionem 
Orlicka, MČR v silniční cyklistice mládeže v kategorii juniorů, 
objezdil velký počet závodů v TECHNISERV CUP 2020 Český 
pohár mládeže, kde ke konci sezóny bral nádherná umístění. 
Na okresních závodech bral bednu za bednou. Závody do kopce to 
je jeho! Pro následující sezónu Dominik postupuje do vyšší věkové 
kategorie a bude závodit v kategorii U23, která startuje s ELITE.

Petr Černý

Specialista na časovky se nám rozjížděl v průběhu sezóny a na 
jejím konci získával medailová umístění. Vyvrcholením bylo jeho 
vítězství na týmové časovce Holická 100 a na individuální časovce 
v Náměšti u Olomouce. Amatérské mistroství republiky v časovce 
se bohužel pro Petra v letošním roce neuskutečnilo, tak snad to 
bude cinkat příští rok.

Jakub Jílek

„Cyklokrosová sezóna“ mu začala až v září, jenže brzy přišla 
z důvodu koronaviru stopka. Ale i tak za měsíc startoval na 
sedmi závodech v cyklokrosovém terénu. Kuba letos bohužel 
nezaznamenal žádné významné výsledky, ale malou náplastí mu 
může být několik záběrů v přenosu ČT Sport Českého poháru v 
cyklokrosu Toi Toi Cup. Nezbývá než doufat, že se načatá sezóna 
dojezdí na přelomu prosince a ledna.

Vítek Procházka

Nejhezčím vítězstvím bylo pro Vítka narozením syna. Přesto 
Vítek objel několik závodů, jenže letos se mu lepila smůla na 
paty, a měl problémy s materiálem. Z bojů o hezká umístění jej 
vyřadilo prasklé řadící lanko na Mammut Tour či spadlý řetěz na 
Pastvinách.

František Jílek

Poslední závodní sezónu v kategorii C bral František spíše 
jako přípravu na sezónu příští, kde z kategorie D plánuje na 
časovkách atakovat nejvyšší příčky. V současné době již zahájil 
svou tréninkovou přípravu, která vyvrcholí jarním soustředěním 
v Chorvatsku.


