
Úvod 

Jesenický sportovní klub eSeNBáci byl založen v prosinci 2005. Právní způsobilost získal 
4.9.2007 registrací na Ministerstvu vnitra ČR jako občanské sdružení. Zabýváme se zejména 
cyklistikou na horských kolech (MTB), dříve to byl snowboarding (SNB) – odtud i název eSeN-
Báci. Někteří z našich členů provozují nebo mají zkušenosti i s jinými adrenalinovými sporty 
jako paragliding, jachting či horolezectví. Horská kola a snowboarding nás však pojí nejvíce 
dohromady. 

V roce 2007 jsme začali provozovat MTB (horská kola) na soutěžní úrovni a zúčastnili se ně-
kolika závodů horských kol v našem regionu. Od té doby jsme se zaměřili především na seriál 
cyklistických závodů Jesenický šnek a doplňkově i na seriál MTB maratonů Kolo pro život. 

V současné době evidujeme celkově 50 členů, z čehož je 17 členů ve věku do 18 let a 33 členů 
dospělých. 

Činnost v roce 2015

V průběhu začátku roku 2015 v zimě se náš klub soustředil především na přípravu, organizo-
vanými tréninky jsme prošli až do doby prvních závodů. Náš cíl v této sezóně byl jediný, obhájit 
zlato z roku 2014 v Jesenickém šneku 2015. Jesenický šneček je seriál dětských závodů, 
které jsou pořádány na všech MTB závodech seriálu Jesenický šnek.

V Dětřichově na Jesenicku od roku 2011 pravidelně pořádáme úspěšný MTB závod pro všech-
ny – Šumná jízda, který je zahrnut v kalendáři místního seriálu cyklistických závodů Jesenický 
šnek. Letos se závodu zúčastnilo 111 dospělých a 56 dětí. Díky partnerům závodu si mohli 
úspěšní závodníci odnést pěkné ceny.

Aby jsme se z toho závodění nezbláznili, uspořádali jsme pro členy i sportovně-kulturní společ-
né akce. Jako společné výlety, zážitkový den v Adrenalin Parku Jeseníky s opékačkou či zimní 
Snow Fest – lyžovačku s následným bowlingem a ping-pongem.

Náš cíl se vyplnil – hattrick!

Z celkových 116 startující týmů se v soutěži horských kol seriálu Jesenický šnek 2015 náš klub 
eSeNBáci probojoval na první místo, čímž jsme obhájili zlato z minulého roku. To stejné se pílí 
našich malých členů povedlo i v soutěži Jesenický šneček 2015. 

Po rozdělení bodování zvlášť na silničky a MTB v roce 2008 mezi horskými koly nikdo zlato 
neobhájil, až my. Navíc obě týmová vítězství v MTB krásně doplnila týmová vítězství ve šneč-
ku, který po dvou ročnících od zavedení bodování družstev ani jediné vítěze, než eSeNBáky 
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nezná. Takže určitého přepsání historie Jesenického šneka jsme dosáhli a motivace na příští 
rok je jasná: DOUBLE HATTRICK !!!

Členové našeho sportovního klubu se v celkovém hodnocení do 5. místa v jednotlivých kate-
goriích umístili následovně:

Jesenický šneček 2015 (do 12 let)
Malé žačky – 1. Karolína Hoczová, 4. Barbora Osladilová
Mladší žačky – 1. Monika Nováčková, 2. Lucie Nováčková

Jesenický šnek 2015 MTB
Žačky – 1. Helena Nováčková, 2. Monika Nováčková, 3. Lucie Nováčková
Ženy A – 3. Ivana Hundáková
Ženy B – 3. Zuzana Oravcová
Junioři – 4. Karel Nováček
Muži A – 5. Ondřej Knotek
Muži C – 4. Jakub Černoch
Muži E – 4. Ivo Raida

Poděkování

Jesenický sportovní klub eSeNBáci děkuje všem podporovatelům a příznivcům, zvláště fir-
mám Staprom CZ, spol. s r.o., Freetime Project s.r.o. a Mount SH, s.r.o. Vedení klubu se zava-
zuje, že bude i nadále vytvářet podmínky pro jeho bezproblémové fungování.

V Jeseníku dne 5.1.2016
Tomáš Knotek, viceprezident, eSeNBáci o.s.








