
 

 
 

MALÝ STALAK BIKE CUP 2018 
tisková zpráva + poděkování partnerům 

 
 O tom, jak je pro maminky pro případnou účast jejich dětí na outdoorové akci důležité 
počasí, se v sobotu 1.9.2018 přesvědčili pořadatelé z INDIGO cycling teamu RK. Na 12. 
ročník cyklistického závodu pro děti „MALÝ STALAK BIKE CUP“  dorazilo se svými 
rodiči, zejména díky propršenému dopoledni, 50 dětí. V minulých letech, kdy počasí 
pořadatelům přálo,  bývala účast dvojnásobná ... 
 Závod byl letos od tradiční Mařenky, kde probíhá výstavba kanalizace, přesunut na 
škvárové hřiště vedle rychnovské kotelny a na přilehlé travnaté plochy mezi panelovými 
domy sídliště Mírová.  Závodní odpoledne nakonec proběhlo už bez deště, na trati po něm 
zůstalo jen pár drobných louží. A občas to některému z malých závodníků na mokré trávě 
podklouzlo v jedné z mnoha zatáček na trati. I přes menší počet závodníků v jednotlivých 
kategoriích byly k vidění zajímavé souboje. Lucie Lepšová si zopakovala svůj souboj z 
červnového Panel Cupu s Karlou Hojkovou, opět ji o vteřinu porazila. Její sestře Julii se 
naopak ve společném závodě s chlapci na první místo ani po opakovaných útocích na 
vedoucího Filipa Čížka prosadit nepodařilo. Štěstí v neštěstí měla Lucie Šretrová, která při 
razantním startu přetrhla řetěz svého kola. Závod nakonec zdárně dokončila na kole mladšího 
bratra. 

Pořadatelé si dovolují poděkovat tímto způsobem  hlavnímu partnerovi závodu – firmě 
STALAK Rychnov n.Kn., dále pak partnerům závodu (v abecedním pořadí): Green4Plan, 
IndiGO, KRÁLÍČEK Interiéry, Pavel Stanček, Pension U zvonu, PINK REALITY, Radim 
Parma,  Zahrada Fleglovi a Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA, díky kterým mohli všichni 
malí závodníci obdržet drobné dárky, ti nejlepší pak i diplomy a originální medaile. 
V neposlední řadě i Městu Rychnovu a jeho zastupitelům i pracovníkům za jejich vstřícnost a 
finanční podporu. 

 O výborné atmosféře závodu svědčí bohatá fotogalerie od Luboše Vítečka, která je 
umístěna na webu závodu: http://indigo.cyclingteamrk.cz/deti/, kde najdete i celkové 
výsledky všech kategorií. Děkujeme všem rodičům, že si z široké nabídky rodinných 
volnočasových akcí, které se v sobotu konaly, vybrali právě tu naši.  
 
Za pořadatelský tým: Ing.Petr Stuchlík 
 
 
 

 


