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LYŽAŘSKÝZPRAVODAJ
- CO HLEDÁ JMÉNO -

LISTOPAD 2018

„Začínám v místě, kde to mám 
rád. A to jak samotné středisko, 
tak jejich sníh, na kterém se mi 
dobře jezdí. Odjíždím v pohodě, 
bez nervozity, bez konkrétních 
očekávání. Bude to vlastně test 
všeho. Jak funguje koleno v 
závodnízávodní zátěži, jak si s tím poradí 
moje hlava, jak na tom v tuto 
chvíli opravdu jsem,“ ví Kryštof.

Do své už 14. svěťákové sezóny 
vstupuje opět na vybavení Fis-
cher, ale s novým týmem. „Miloš 
Machytka mi zajišťuje servis a na 
ledovci mě trénuje Dietmar 
Thöni. U Dietiho máme na Pitzta-
lu výborné zázemí. Jsme u něj v 
dlouhodobě zavřená,“ pochvalu-
je si Kitan kvalitní možnosti 
tréninku.

Naše mužská slalomová jednička 
má na Levi pozitivní vzpomínky. 
V roce 2009 zde vyhrál obří 
slalom Evropského poháru a 
před dvěma lety ve svěťákovém 
klání zaznamenal vynikající 15. 
místo ve slalomu. Krom toho bo-
dovaldoval ještě v letech 2014 a 2012, 

kdy obsadil shodně pětad-
vacátou příčku. O světové body 
se v Levi popere již poosmé v ka-
riéře. Držíme palce!

Do prvního slalomu nové sezony 
naskočí také dvě české závod-
nice, v Levi se představí Martina 
Dubovská a Gabriela Capová. 
Přečtěte si více zde.

-AK-

ZÁVODNÍ PREMIÉRA KRYŠTOFA KRÝZLA PO NÁROČNÉM ZRANĚNÍ KOLENE JE TADY. V NEDĚLI 18. LISTOPADU ODSTARTUJE DO 
PRVNÍHO MUŽSKÉHO SVĚTÁKU SEZÓNY. VYZPOVÍDALI JSEM HO PŘED ÚTERNÍM ODLETEM.

KRYŠTOF KRÝZL
SE VRACÍ PO ZRANĚNÍ!
STARTOVAT BUDE UŽ O VÍKENDU V LEVI

http://www.czech-ski.com/alpske-discipliny/aktuality/gabriela-capova-a-martina-dubovska-se-uz-pripravuji-v-levi
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REPUBLIKOVÝ VÝBĚR ŽACTVA
ODSTARTOVAL PŘÍPRAVU NA PITZTALU
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Vážení příznivci alpského lyžování,

právěprávě pročítáte první řádky zbrusu nového zpravodaje, který 
vydává Úsek alpských disciplín Svazu lyžařů ČR. Chtěli bychom 
Vám jednou do měsíce poskytovat ty nejnovější informace z dění v 
našem sportu. Pravidelně ve zpravodaji budete nacházet novinky 
ze Světového poháru, aktuality od našich reprezentantů, pozvánky 
na domácí i zahraniční závody různých věkových kategorií a infor-
mace o školení, workshopech a další aktivitě úseku.
Jedním z hlavních cílů tohoto měsíčníku je také zlepšení interakce a 
komunikace mezi úsekem a jeho členy. Proto bude pravidelně obsa-
hovat také nejrůznější ankety, dotazníky a další prostory pro vy-
jádření Vašeho názoru,  který je pro nás velmi důležitý.
Jednou anketou rovnou začneme. Máte tip, jak by se nový zpra-
vodaj, který zatím hledá název, mohl jmenovat? Své návrhy 
posílejte na e-mail uvedený v zápatí, jeden z nich vybereme a jeho 
strůjci jako poděkování pošleme reprezentační čepici.
 
Přeji příjemné čtení,

Danuta Štrougalová
manažerka OSÚ AD SLČR 

Editorial

Koncem září zahájil republikový výběr žactva společnou přípravu na ledovci Pitztal. Soustředění se zúčastnilo 21 závodníků pod výborným vedením Petra Záhrobského a jeho 
pětičlenného týmu zkušených trenérů. Další plánovanou akcí žákovského výběru bude lyžařský kemp na Monínci, kde se všichni účastníci seznámí s novými lyžařskými prvky 
(Skill Quest), které se stanou součástí kritérií pro tento výběr. Report ze soustředění republikového výběru žactva na Pitztalu čtěte zde.

Juniorská reprezentace
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Víte, že…
Bohumír Zeman je prvním Bohumír Zeman je prvním 

Čechem v historii, který vy-

stoupal na stupně vítězů ve 

Světovém poháru alpských 

lyžařů. Povedlo se mu to v 

březnu 1980 v obřím slalomu 

v kanadském Mont 

Sainte-Anne, kde bral třetí Sainte-Anne, kde bral třetí 

místo. O rok později dokonce 

vyhrál kombinaci na pros-

lulém Hahnenkammu, který 

však nebyl součástí Světového 

poháru. I přesto tam však 

dodnes můžete vyjet nahoru 

kabinkou, která nese jeho 

jméno. 
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AKTIV POŘA-
DATELŮ A 
TECHNICKÝCH 
DELEGÁTŮ

Připomínáme, že novinky ze 
světa alpských lyžařů budeme 
probírat v sobotu 17. listopadu 
2018 v aule ČUS na Strahově. 
Aktiv je pro pořadatele RKZ a FIS 
a technické delegáty povinný a 
pro pořadatele nižších kategorií 
doporučený. Podrobnější infordoporučený. Podrobnější infor-
mace včetně oficiální pozvánky 
naleznete na výsledkovém portá-
lu v zápisech a termínech zde

RETRO KOUTEK

http://vysledky.czech-ski.cz/zapisy-a-terminy-osu-ad-2018.html
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