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Hrádek, červenec 2021: 
PÁTÁ SEZÓNA PRO TEAM KSM HRÁDEK

Již pátým rokem naše firma podporuje sportovní oddíl TEAM KSM HRÁDEK. Tento oddíl se zamě-
řuje na vytrvalostní sporty (běh, cyklistika), ve kterých trénuje své členy, závodí a závody sám i 
pořádá. I přes nelehkou koronavirovou situaci posledních dvou let se snaží výše uvedené činnosti 
dělat stále naplno, jak jen to jde. Důkazem mohou být jak úspěšné závodní účasti členů oddílu, 
tak i oddílem pořádané závody Okolo 80 dubů a XC Cihelna, které již letos úspěšně proběhly. 

V případě Okolo 80 dubů se jedná o silniční cyklistický závod, který je historicky nejúspěšnější akcí oddí-
lu, ale bohužel se právě na něm nejvíce podepsala proticovidová opatření. Kvůli tradičnímu květnovému 
termínu „dubů“ musela být někdejší podoba hromadného závodu zredukována na virtuální závod (v roce 
2020) a časovku jednotlivců (v roce 2021). Přes to všechno se podařilo závod udržet v nějaké důstojné 
podobě a přilákat na něj přesně šest desítek závodníků, kteří byli nadšení alespoň z této varianty, i když 
s historickým maximem 167 účastníků z roku 2019 se to srovnat nedá. Snad budou další roky závodění 
nakloněny více a závod se navrátí do své původní podoby a velikosti. 

XC Cihelna je naopak novým oddílovým závodem v olympijské disciplíně cross country horských kol a je 
zaměřený hlavně na děti. Těch se na nově vybudované trati utkalo 56, což byl ideální počet pro zatěž-
kávací zkoušku jak trati, tak pořadatelského týmu. Všechny děti odjížděly ze závodu nadšené z hravých 
singltreků, ale i náročných, spravedlivě selektivních pasáží na loukách a lesních výjezdech. Pořadatelé 
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jsou díky tomu zase motivováni do organizace dalších ročníků tohoto závodu, díky kterému zaznamenali 
i zvýšený zájem o vstup nových členů do dětského oddílu KSM Hrádek.

Oddíl si po celou dobu existence drží pořád vysokou výsledkovou úroveň a nejinak je tomu i letos, i když 
díky absenci některých závodů a marodění několika členů je absolutní číslo dosavadních závodních účastí 
přeci jen o něco nižší. Těch je aktuálně více než stovka a z toho je více než pětina pódiových umístění, 
takže pořád se dá mluvit o úspěchu.

Na podzim začne členům týmu zimní příprava na již šestou společnou sezónu, do které vyjedou a vy-
běhnou v nových dresech, které díky svým větším barevným plochám působí veseleji a svěžeji než ty 
dosavadní…

Informace na pozadí: 
KSM Castings Group GmbH patří k předním dodavatelům automobilového průmyslu v oblasti odlehčených odlitků z 
hliníku a magnézia pro podvozkové, převodovkové a motorové díly. Společně se svou mateřskou společností CITIC 
Dicastal zaměstnává KSM Castings Group celosvětově 3.800 zaměstnanců a zaměstnankyň v závodech v Německu, 
České republice USA a Číně. K zákazníkům patří výrobci a dodavatelé automobilového průmyslu jako Volkswagen, 
Daimler, BMW, ZF, Bosch, Benteler a Magna. Podnik dosáhl v roce 2020 celosvětového obratu ve výši 507 mil. Euro.

Další informace ke skupině KSM Castings Group získáte na naší domovské stránce
www.ksmcastings.com 
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