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Ahoj skiklubáci,

opět super sezona. Dařilo se dětem, rodiče nám pomáhali, trenéři dali 
dohromady skvělý tým, vše klapalo, jak mělo. 

Dlouhá zima je za námi a v hlavě již máme další plány, jak být ještě lepší. 
Komplexní trénink po celý rok přinesl své ovoce. Žáci patří mezi nejlepší 
v republice a ostatní děti je budou brzy následovat. Jsme o tom přesvěd-
čeni, přístup všech trenérů je profesionální a všichni mají společný cíl 
dostat děti mezi nejlepší. 

Máme velké talenty a další spoustu šikovných dětí, které jsme posunuli 
mezi nejlepší. 
Vše je to neskutečně náročné, ale právě proto všechno, nás to baví. 

Jdeme do 30. Skiklubácké sezony a chceme v ní být nejlepší. Chceme, 
aby děti v tréninku makaly naplno, vyhrávaly, byly dobré ve škole a při-
tom je to vše bavilo. K tomu potřebujeme i velkou podporu rodičů nejen 
morální, ale i organizační a finanční.

Kamarádský duch je samozřejmostí, na tom stojí celý dětský tým a my-
slím, že stejný duch je i mezi rodiči.

Skiklubácké know how se tvoří již 30 rokem a je stále dokonalejší. 

Za to patří velký dík všem trenérům i rodičům.



HODNOCENÍ SEZÓNY
Závodní sezóna 2018/19 byla zatím v historii Skiklubu nejúspěšnější. Adam Klí-
ma získal stříbrnou medaili na MSJ mezi mladšími juniory a v Česku patří k 
nejlepším. Žáci obsadili 2. místo v soutěži týmů v ČP a do posledního závodu 
bojovali o vítězství. Vítězy v republikových závodech se stali Kuba Hlavoň 
(stříbrny na MČR v SG), Standa Kovář a Nelča Špačková. Na bedně jim asi-
stovali Oskar Klíma, Mattia Perissinotto (stříbrný na MČR) ve vyřazováku, 
Katrin Kudělásková, Vendy Komárková, Lucka Hlavoňová, Aneta Stračá-
rová, Robin Čermák, Kuba Krapa, David Špaček, David Skrušný a pochvalu 
zaslouží i všichni další žáci, kteří bodovali v ČP. Standa Kovář získal třetí místo 
v celkovém hodnocení ČP. V reprezentačním výběru máme kromě Adama Klímy 
ještě bráchu Oskara, Kubu Hlavoně, Katrin Kuděláskovou a Standu Kováře.

Velmi dobře se rozjezdili i předžáci Mates Gross, Dan Voslář, Jéňa Friml, 
Franta Cimmer, děvčata zatím svůj potenciál neukázaly naplno. Talenty máme 
i mezi kluky v přípravce, musíme je naučit závodit.

Radost máme také z družstva myšáků, které na jarním Pitztale ukázalo velmi 
dobrou výkonnost.

Žákovskou kategorii opouští Vendy, Sára a David, Bohužel, kvůli zranění vypa-
dl z dobře rozjeté sezony Mates Galvas, ale na jarním Pitztale se ukázal opět 
v super kondici.

Letos opět trénoval celý Skiklub na jarním soustředění na Pitztale. Všechny 
kategorie makaly naplno, dětí bylo přes 60, jezdilo se v několika tratích, z dětí 
se jen kouřilo. Zkoušeli jsme na děti aplikovat nejmodernější závodní techniku 
a moc jim to šlo, až nás z toho mrazilo. Závěrečný had byl super a byl zatím 
nejdelší v historii. Vyšla nám soustředění na Pitztale. Dobrý byl Moninec, skvělé 
Kouty, tréninkové podmínky výborné zejména na Stupavě a Fajťáku. Tradičně 
dobrý byl i letní slalomový camp v Neussu. Osvědčená letní tréninková kombina-
ce moře, Šafránkův Mlýn, Kouty zůstane zachována.

Příští sezóna bude velmi náročná. Čtyři RKZ a mistrovství ČR v Rokytnici a opět 
Zimní dětská olympiáda, tentokrát v Karlovarském kraji. Kdo chce jezdit RKZ 
musí být do 50. místa v žebříčku a nominace na olympiádu musí být udělána 
na začátku sezony. Proto budeme muset mít formu vyladěnou hned v půlce 
prosince. Každá absence bude bolet. Naše ambice jsou jasné. Budeme 



trénovat a připravovat děti k co nejlepším výkonům, tak, aby prodaly, co umí. 
Opět se pokusíme prosadit na medailové pozice mezi jednotlivci a bodovat v 
Českém poháru. Velmi důležité bude zapracovat nové žáky do žákovského druž-
stva. Každý závodník si musí uvědomit, že musí makat na lyžích, v tělocvičně i 
ve škole a že pouze talent k lyžování nestačí.

Jsme hrdí na náš trenérský tým, který se snaží nastavit u dětí správnou zá-
vodní techniku a připravit jejich kondici a pohybové předpoklady tak, aby opti-
málně fungovaly na lyžích. Dobře propracovaný systém tréninků i výchovy dětí, 
kvalitní práce trenérů, spolupráce rodičů a materiálního zázemí, to vše funguje 
na jedničku.

Trenérský kádr je stabilizován, sázíme na naše mladé odchovance. Adam se 
Šimonem výborně koučují předžáky a přípravku, kvalitně je doplňuje Martina. 
Tomáš se stal špičkový servismanem i trenérem žákovské kategorie, stejně 
jako Viktor s Ríšou a Piškotem. Z dospěláků pomáhá spolehlivý Radek, zku-
šenosti předává Honza Šťastný a Ondra Suchomel sbíra zkušenosti. Peťa 
se Zonidou šéfují myšáky, pomáhá Filda s Barčou Očkayovou, trenérskou 
posilou se stal Adam Krejčíř s Maxim a Kryštofem.

Vytváříme podmínky pro trénink a závodění juniorů, vše co se u nás naučí, mo-
hou teprve v této kategorii zúročit.

Většina dětí jezdí stále na Fišerkách, je to kvalita a vynikající spolupráce, stejně 
jako s Trtíksportem, nadále pokračuje spolupráce se Sportem 95 a GS sportem.

Naše oblečení Vitalini patří k nejkrásnějším na českých horách a spolupráce s 
Italy začala skvěle fungovat.

Celou agendu a logistiku již 30 rok řídí Milča, bez které by Skiklub nemohl 
fungovat.

Šéftrenérem odpovědným za trénink všech kategorií bude opět Jarek.
Stále máme zastoupení i na poli sportovní diplomacie, Jarek řídí žákovské 
lyžování v ČR.
Důležitou a podstatnou součástí hnacího motoru Skiklubu jsou rodiče. Spo-
lupráce v tak početném a různorodém souboru klape a my doufáme, že se 
nezadrhne.



JUNIOŘI

Adam Klíma – zatím životní úspěch na MSJ, stále musí pilovat techniku 
k dokonalosti. To, co stačí u nás, nestačí ve světě. Ale morál na to má.
Lukáš Záhorský – druhým rokem v juniorech. Lepší se a posunuje do-
předu, Jetsurf má ale přednost

STARŠÍ ŽÁCI

David Špaček – střídal dobré závody s nepovedenými. Ke konci sezony 
stabilizoval techniku, škoda nepovedeného MČR. V juniorech vůbec nemu-
sí být špatný, Na jarním Pitztale ukázal, že na to má.
Tomáš Pink – velká snaha, ale pouze na kopci, pokud chce být dobrý, 
musí lyžování obětovat více. Odchází ze Skiklubu, přejeme mu hodně 
úspěchů,
Tobík Vaněk – sezona jako přes kopírák, na začátku zabral, dostal se do 
RKZ, pak se začal ztrácet. Platí pro něho to stejné co pro Pinkoše.
Matyáš Galvas – obrovský smolař této sezony, v Peci se těžce zranil 
a sezona mu utekla. Na jarním Pitztale se vrátil ve velkém stylu. Velký 
bojovník, určitě ho dostaneme příští rok na bednu.
Oskar Klíma – číhá na svoji příležitost, systematicky se posunuje do 
předu jak v technice tak v kondičce. Patří do absolutní špičky, cílevědomě 
na sobě pracuje. S Matesem budou příští rok skiklubáckými trumfy.

STARŠÍ ŽÁKYNĚ

Sára Pešáková – prokázala stabilní formu po celou sezonu, jezdila ko-
lem 20 místa v republice, technicky pro přechod do juniorů je nastavena 
velmi dobře, dál už vše záleží na její morálce v tréninku a co je všechno 
schopná obětovat k tomu aby byly dobrá.
Vendy Komárková – Shiffrin v ní stále vidím přes kopírák, úspěchy v 
sezoně určitě byly, přesvědčila všechny, že je moc dobrá, finále jsme po-
kazili materiálem. O přechod do juniorské kategorie nemám strach, přímo 
může skočit mezi nejlepší, navíc by neměla být pod psychickým tlakem.
Alice Schreiberová – končí se závoděním, lyžovat se naučila skvěle, ne 
každý může být závodník a doufáme, že ji lyžování bude bavit celý život. 



Tady skiklub zapracoval i v jiné rovině.
Lucka Hlavoňová – stala se z ní velká bojovnice, moc se posunula v 
technice, hodně závodů se jí podařilo, jen těsně se nedostala do reprevý-
běru. Do poslední žákovské sezony by měla vlétnout po hlavě a obětovat 
tomu vše. Bude také jedním z trumfů skiklubu do příští sezony.
Sanďa Šojatová – opět ukázala obrovské lyžařské předpoklady, které 
si vzápětí pokazila laxním přístupem. Pokud by se tento zlozvyk podařil 
odstranit, poletí do výšin, ale to je ve hvězdách. Hledám někoho, kdo 
dokáže Sanďu pozitivně namotivovat. 
Agáta Janáková – protlačila se do RKZ, po technické stránce velmi 
dobrá, ale s minimem tréninku se nedá stoupat k vrcholu, snad jí letos 
vyjdou i závody a bude se moci lyžování věnovat naplno.
Terka Mikulíková – první rok ve Skiklubu určtě nebyl špatný, pravidelně 
jezdila kolem patnáctky, zapadla do týmu velmi dobře, pořád makáme na 
technice, kondička je také strašně důležitá, tak přes léto nepodcenit. V 
příští sezoně bych tě rád viděl mezi nejlepšími.

MLADŠÍ ŽÁCI

Robin Čermák – hodně se zlepšil technicky, dosáhl řadu velmi dobrých 
výsledků. Na MČR mu těsně utekla medaile ve slalomu, pořád je potřeba 
pracovat na přechodové fázi oblouku, v suché přípravě makat na dyna-
mice.
Jakub Hlavoň – někdy se zbytečně koncentroval na boj o vítězství v ka-
tegorii a pak znervózněl a dělal zbytečné chyby, které ho stáli prvenství v 
ČP a klíčových závodech. Získal stříbro na MČR v SG. Pro mě stále jednička 
v ročníku, ale je potřeba si více věřit a hlavně soustavně makat na suchu 
i sněhu. Další eso do příští sezony.
Jakub Krapa - určitě nevyužil svůj potenciál na 100 %, to se opakovalo i 
v této sezoně. Super se rozjel v začátku zimy, pak mnohokrát zbytečně 
chyboval. Přesto talent s velkými výsledkovými předpoklady, Na to aby 
přišly výhry, musí zapracovat hlavně svou vůlí a úsilím ve všech oblastech 
přípravy a možná i mimo ni.



Jakub Novotný – letos pravidelně jezdil RKZ a lepšil se hlavně ve slalo-
mu. Odhodil bych pohodlnost a začal na sobě tvrdě a cílevědomě makat. 
Budeš to potřebovat nejen jako závodník ale hlavně jako chlap.
Martin Pešák – v začátku sezóny výsledkově i projevem překvapil, pak 
se po zraněních hůře vracel, na jarním Pitztale jezdil opět velmi dobře. 
Teď je potřeba na to navázat i letní přípravou a začít na sobě tvrdě 
makat nejen v kondičkách.
David Skrušný - mrzí mě jeho výsledky, těsně kolem desátého místa. 
Určitě má na víc. O tréninku na sněhu musí více přemýšlet, aby propojil 
své obratnostní a rychlostní přednosti a přenesl je také na lyže. Potřeba 
zabrat v osobním posilování a trochu zesílit.
Tomáš Sobotka – ve chvíli, kdy změnil svůj přístup k lyžování, byl tor-
pédován dopředu. Pomohly mu také lyže, to vše je potřeba, aby svůj 
technický talent uplatnil v závodech. Ale bez poctivého tréninku to moc 
nepůjde.
David Záhorský – moc toho nenatrénoval a nenazávodil, step a tanec 
ho baví víc, přejeme mu úspěch a jsme rádi, že se naučil super lyžovat.
Mattia Perissinotto – odjel opět několik závodů v ČR a patřil mezi opo-
ry. Na MČR získal stříbrnou medaili ve vyřazováku. Na Pitztale v květnu 
ukázal, že hodně umí.
Standa Kovář – po loňské sezoně kometa i v mladších žácích. I přesto, 
že toho hodně pokazil, ve svém ročníku dominoval a zatápěl i starším. 
Byl třetí v Českém poháru a dostal se do reprezentačního výběru. Další 
žolík do nové sezony.
Adam Komárek – má velké předpoklady být dobrý, po technické stránce 
se hodně zlepšil, potřebuje získat sebedůvěru a jít do všeho naplno.
Martin Šimonek- po zranění se nechytl a přechod mezi žáky mu nevyšel, 
v průběhu sezony skončil. I on se v lyžování neztratí.



MLADŠÍ ŽAČKY

Nela Špačková – na lyžích podávala špičkové výkony, chybělo málo a 
dostala se do reprevýběru. Má vynikající techniku obřákového oblouku, 
ve slalomu se pomalu lepší. K vítěznému projevu je potřeba přidat více 
dravosti a méně negativismu. Na kondičce musí makat denně.
Aneta Stračárová – makala a dřela celou sezonu, byť se špičkového 
umístění nedočkala. Nevadí, protože má v sobě něco... co se v příští sezo-
ně určitě projeví. Bude potřeba na lyžích méně urputnosti, více lehkosti a 
dopilovat techniku přechodové fáze oblouku.
Anna Galvasová – dařilo se jí ve všech disciplinách, technicky se hodně 
zlepšila, byť máme ještě problém s náklonem do oblouku. Pro příští se-
zonu bych na ni hodně sázel.
Lucka Očkayová – v sezoně jí vycházel vyřazovák, vždy v něm bodovala, 
teprve na jarním Pitztale se dostala do optimální obřákové techniky a 
může být hodně dobrá. Pravidelně musí makat na kondičce.
Vikča Vlachová – neuvěřitelná bojovnice a poctivá v tréninku na sněhu, 
kde si vždy přidá něco navíc. Musíme hodně zapracovat na technice. Aby 
výsledky nebyly založeny převážně na bojovnosti ale na spojení závodní 
techniky s bojovností.
Lucka Krčková – bodovala hlavně v SG a na tratích kde bylo potřeba 
prokázat odvahu. Technicky musíme pracovat hlavně na slalomu a čistotě 
oblouku. Bohužel, kvůli zranění nebyla na jarním Pitztale, kde jsme děvča-
ta posunuli hodně dopředu.
Katrin Kudělásková – v první žákovské sezoně poznala, že dobrý výsle-
dek nepřijde zadarmo. Zbytečně se poměřovala se svými vrstevnicemi z 
předžákyň a několik závodů jí uteklo. Ve druhé polovině sezony teprve 
ukázala co v ní je a protlačila se výsledky do repredružstva. Další eso do 
příští sezony.

PŘEDŽAČKY

Terka Švihálková – její výkonnost jde postupně nahoru, technicky se 
lepší, klíčový bude letos trénink slalomu.
Alenka Cimmerová – hodně se zlepšila, začala o lyžování přemýšlet a je 
to vidět i na jejím lyžařském projevu. Poctivě maká na všech trénincích, 



určitě to přinese své ovoce. určitě to přinese své ovoce.
Vendula Adámková – další z velmi poctivých až zarputilých dětí na ly-
žích. Moc chce, ale je potřeba na lyžích přidat více lehkosti. Pořád musíme 
pracovat na technice jízdy v oblouku.
Lucka Čermáková – byť letos výsledky nic moc, technika a lyžařský 
projev po jarním Pitztale perfektní. Určitě to přijde, menší děti to mají 
složitější, ale více dravosti neuškodí.
Ester Kopecká – hodně se posunula výkonnostně, se svou stavbou těla 
to má jednodušší, ale je potřeba pravidelně makat s představou, že chci 
být dobrá.
Klárka Pinková – absolvovala s holkama půl přípravy, přesto na jarním 
Pitztale po intenzivním tréninku ukázala, že jim bude stačit. V žákovské 
kategorii je ale potřeba přitlačit na tréninku na suchu i na sněhu a hlavně 
na pravidelnosti.
Adriana Lukšová – ve skiklubu se již adaptovala, pokud mají přijít lepší 
výsledky, je potřeba přidat na trénincích jak na suchu, tak i na sněhu. Ve 
zlepšení ji limitovala nemoc uprostřed sezóny.
Lucka Melicharová – lepší se na sněhu i v tělocvičně, je potřeba ji do 
toho stále pravidelně tlačit a měla by jezdit na všechna soustředění.

PŘEDŽACI

Šimon Dlouhý – postupně se začíná jeho lyžařský projev měnit na zá-
vodní, je potřeba aby se v přípravě stal dravější a cílevědomější.
Miloš Svoboda – také on se pomalu lepší, stále pracujeme na technice, 
musí začít sám víc chtít a makat. Letos se tréninkový přístup u kluků 
musí zlomit.
Teodor Šeliga – celý rok měl zdravotní problémy, sezóna mu tekla. Po-
kud chce v lyžování něco dokázat, další mu už utéci nemůže.
Mates Gross – naše naděje do nové sezony předžáků, postupně se lepší, 
někdy až moc na lyžích přemýšlí. Poctivý v tréninku na lyžích i na suchu.
Honza Šimonek – musí pochopit, že závodění a vše okolo dělá pro sebe 
a proto, aby byl dobrý. Na jarním Pitztale se technicky zlepšil.
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PŘÍPRAVKA DÍVKY

Klárka Melicharová – šikovná, pro lyže má talent, je na rozcestí, jestli 
se začne lyžování pravidelně věnovat, nebo spadne do průměru.
Natálka Kyánková – postupně se lepší jak na lyžích tak i kondičně, je 
poctivá v přípravě a na všech soustředěních.
Sofča Suchomelová – svůj Shiffrin vzor může brzo následovat, na lyžích 
super, kondička také dobrá, postupně se k úspěchu dopracujeme.
Sára Krejčířová – také ona má v sobě lyžařský talent a cit, nastává 
doba, kdy je potřeba tyto vlastnosti pořádně probudit
Josefína Janoušková – dotáhla se lyžařsky na holky a zapadla do 
týmu. Určitě začne super fungovat

PŘÍPRAVKA KLUCI

Dan Voslář – dobrý technik na lyžích, velmi důležitá bude letos suchá 
příprava, koordinace, pohyblivost, pružnost. Také by bylo potřeba jeho 
dravost a drzost směřovat spíše do jeho tréninku.
Jéňa Friml - vyskočil velký talent, který je potřeba učesat a systematic-
ky ho vést k úspěchu.
Franta Cimmer – také on má předpoklady být lyžařsky velmi dobrý, je 
potřeba ho vést s individuálním citem pro trénink.
David Očkay, Sebik Juhos, Tobik Nekuda, Mates Kovář,
Vítek Svoboda, Jakub Schreiber, David Dlouhý
Strašně šikovná partička kluků, ve které má každý jiné přednosti a
přitom svoje místo. Všichni jsou kamarádi, rošťáci a přitom ne lumpi a 
hlavně umí moc dobře lyžovat. Těšíme se na práci s nimi a myslíme, že 
z nich uděláme super závodníky.



MYŠACI

Tato kategorie je základním kamenem skiklubu, odtud se líhnou talenti. Z 
dětí máme velkou radost, To co umí v tělocvičně i na sněhu, již ve svém 
věku, je obdivuhodné. Trénujeme na Lesné i Fajťáku, všichni už byli na 
Pitztale a je to na nich vidět. Myšákovský trenérský tým je skvělý, Peťa, 
Zonida, Adam s dětmi poctivě pracují v tělocvičně, na sněhu a soustře-
děních pomáhá Barča a Filda Šojat.

NEJLEPŠÍ ZÁVODNÍCI SKI TEAMU VICTORIA 
BRNO 2018 - 19
•	 Statří žáci:   Oskar Klíma
•	 Starší žačky:  Vendy Komárková
•	 Mladší žáci:  Standa Kovář
•	 Mladší žačky:  Nelča Špačková
•	 Předžáci:   Mates Gross
•	 Předžačky:   Terka Švihálková
•	 Přípravka:   Jéňa Friml
•	 Přípravka:   Klárka Melicharová



PŘÍSPĚVKY OD SKIKLUBÁKů
Jak to začalo

Do Ski klubu jsme přišly už jako malé holky s obrovskou představou (hlavně 
našich rodičů) se stát těmi, ke kterým vzhlížíme. Ondra Bank, Ted Ligety nebo 
třeba Lindsey Vonn. “Co na tom může být tak těžkého?” říkaly jsme si. Prostě 
nasadíme lyže, boty a vyjedeme do tý sloty. Milča to tak aspoň tvrdí dodnes. 
Hned ze začátku jsme létaly letadýlkem a přitom mávaly na tučňáky z Ma-
dagaskaru. Pak ale šlo do tuhého a my jsme zjistily, že je to tady! Jdeme do 
předžáků. Někdy přišel i nějaký ten úspěch, i když velice zřídka. Hlavu jsme si z 
toho nelámaly, každý lyžař přece neměl úspěchy hned na začátku. Navíc jsme 
si v týmu začaly všímat fešáků a jak už to tak bývá, obě jsme chtěly jednoho. 
Maxim Žák byl náš playboy. 
Takže lyžování šlo na chvilku stranou a nás už jen zajímalo, jak se po večerce 
dostaneme do vedlejší chaty ke klukům na pokoj. Jediné, co nás opravdu tížilo 
na srdci, bylo kolo. Každý rok jsme všichni vyráželi buď do Nekoře anebo na 
Dolní Moravu. Byl to opravdu děs! Památné bylo, když na Zonidu křičela Martina 
s Jirkou, “jeď Zonido jeď!” A malá holčička v potu tváře jela až z toho byla celá 
uplakaná. Ovšem na tomhle soustředění byla i velká diskotéka, kde jsme si to 
trápení obě vynahradily. 
Takhle jsme si žily až nakonec přišel přechod do žáků! Tady skončila veškerá 
legrace a jde se za hrozným Jarkem. Úporně jsme trénovaly slalom, protože 
aspoň v něčem se prosadíme. Zonida se měla za chvíli stát mistryní Holandska, 
ale to taky nějak nevyšlo. A Petře naděje skončily už v předžácích, když nezvlád-
la projet cílem a místo toho srazila Ondru Banka, který stál opodál. Bojovaly 
jsme dál, i když Maxim už nebyl takovej fešák a Jarek nás donutil zřeknout 
se veškeré elektroniky. Byla to sranda a jako slepičky Jarka jsme měly výsadní 
postavení a v noci jsme chodívaly hledat plankton. I když jsme žádný neviděly, 
další den jsme si aspoň pořádně zaumývaly nádobí. 
Jak se říká, každá legrace musí někdy skončit. Ale tohle není náš případ. Staly 
jsme se trenérkami, za což jsme moc vděčné. Protože opustit druhou rodinu, to 
by přece nešlo! Občas to tak nemusí vypadat, ale opravdu jsme byly a pořád 
jsme štastné. Snad si nás tu ještě chvíli nechají!
Velký dík Mileně a Jarkovi.                              

      Příspěvek od Peti a Zonidy.



STŘÍPKY - SKI KLUBU „SKI BLESK“

•	 Pitztálští záchranáří roku - Ondra S. + Martin Dlouhán – záchrana 
freeriderky

•	 Zářili jsme v Českém poháru - žáci těsně druzí, naši odchovanci v 
Kometě těsně druzí mezi dospělými

•	 Lyžárna v Koutech by mohla vyprávět….
•	 Stejně tak by přeháněl i kulaťák na Bílé….
•	 Smolař roku – Mates Galvas
•	 Žákovskou kariéru končí Vendy, Sára, David, díky byli jste super, a 

pokračujeme dál v juniorech, naopak odchází Pinkoš a Tobik, tak 
hodně úspěchů

•	 Pracovní vytížení šéftrenéra se nezměnilo: středa – Fajťák, út,čt – 
Stupava, pá - ne závody, soustředění dnes již po celý rok, 140 dní na 
sněhu

•	 Svačinářkou roku se stává Katka H.
•	 Osmnácti let oslavila večírková královna Skiklubu
•	 Voslík s Frantou – spolehliví servismani Skiklubu
•	 Terka Žáková se stala paní zubařkou. Má už skiklubáckou kartoté-

ku?
•	 Progresivní závodní technika dětem sedla, na Pitztale udělaly velký 

skok dopředu, už se těšíme na závody
•	 Máme nový skiklubácký servisní stůl s logem, rodiče máte zájem?
•	 V Jetsurfech se to hemží talenty ze Skiklubu - Lukáš, Klárka, Staník, 

začíná Adam, ze starších už závodí i Ondra S. a Monča Z.
•	 Viktor, Suša, Piškot, Břeťa a někteří další rodiče jsou profesionální 

organizátoři lyžařských závodů. Bez nich nebudeme za chvíli závodit.
•	 Štafetu na Bílé jsme letos nevyhráli
•	 Leteckou show na Pitztale sponzorovala Monika
•	 V dubnu jsme opět obsadili Pitztal, všichni kolem čuměli
•	 Tréninkové středisko pro kondiční přípravu je skvělé na BIGY (Tělo-

cvična, gymnastický sál, posilovna, atletické hřiště)
•	 Adam Klíma získal na MSJ v Itálii stříbrnou medaili mezi mladšími 

juniory
•	 Cítil jsem, že nám na MČR moc neklapla koncentrace na závody



•	 Mobily a elektronika ve Skiklubu není v kurzu
•	 Vynikající spolupráce s Kometou funguje
•	 Kuba Hlavoň stříbro na MČR v SG,5.místa Standa, Lucka, Katrin
•	 Posila z Itálie Mattia Perissinotto vyhrál stříbro na MČR ve VZ

POZOR
SKI KLUB 
JDE DO 

30. JUBILEJNÍ SEZONY

PLÁN SOUSTŘEDĚNÍ NA SNĚHU 2019 – 2020
•	 Srpen  13. - 17. trénink SL hala Neuss
•	 Září  25, - 29. rozjezdový Pitztal
•	 Říjen  20. - 25. Pitztal I.
•	 Listopad  10. - 15. Pitztal II.
•	 Listopad  17. - 22. Pitztal myšáci
•	 Prosinec  1. - 3. Moninec I.
•	 Prosinec  3. – 5. Moninec II. myšáci,předžáci
•	 Prosinec  18. - 22. Soustředění Kouty
•	 Únor  16. – 21. Kouty - jarasy
•	 Duben  20. – 25. Jarní Pitztal myšáci
•	 Duben  27. – 2.5.Jarní Pitztal žáciMá už skiklubáckou kartotéku?



PERSPEKTIVY SKI KLUBU NA ROK 2019 - 20

•	 Zvítězit v soutěži týmů v Českém poháru
•	 Uspět v individuálním hodnocení na republikových závodech a na 

ZODM
•	 Vytvořit tréninkové skupiny odpovídající výkonnosti
•	 Využít v maximální míře k zimnímu tréninku střediska v okolí Brna, 

Stupavu a Velké Meziříčí.
•	 V přípravném období organizovat krátkodobé tréninkové výjezdy 

dle tréninkových skupin.
•	 Stálá aktualizace webových stránek a facebooku
•	 Snažit se o to, aby děti absolvovaly všechna naplánovaná soustře-

dění a trénink probíhal dle plánu na lyžařskou sezónu
•	 V letní přípravě se zaměřit na trénink dynamiky, speciální rychlosti a 

koordinace, slabiny velké skupinky našich dětí a také trochu vytrva-
losti

•	 Zaměřit se na individuální trénink dětí doma (posilování zejména 
core systému + protahování)

•	 Používat v tréninkovém procesu moderní prostředky videotechniky
•	 Rozjet činnost juniorského týmu a ve spolupráci s Kometou připra-

vit podmínky pro vznik dospělého lyžování v Brně 



DRUŽSTVA 

Junioři
 Adam Klíma, Lukáš Záhorský, Vendy Komárková, Sára Pešáková,   
 David Špaček

Žáci starší (04 - 05 )
 Oskar Klíma, Mates Galvas, Kuba Hlavoň, David Skrušný, Tomáš   
 Sobotka, Pešák Martin, Čermák Robin, Novotný Jakub, Krapa   
 Jakub, Perissinotto Mattia, Hlavoňová Lucka, Mikulíková Terka,   
 Janáková Agáta, Šojatová Sandra, Špačková Nela, Stračárová   
 Aneta,

Žáci mladší (06 - 07)
 Kovář Standa, Komárek Adam, Očkayová Lucka, Galvasová Anna,   
 Vlachová Vikča, Kudělásková Katrin, Krčková Lucka, Dlouhý   
 Šimon, Šeliga Teodor, Kopecká Ester, Cimmerová Alena, ,Pinková   
 Klárka, Adámková Vendula, Svoboda Miloš, Švihálková Tereza,   
 Wechslerová Linda

Předžáci (08 - 09) 
 Melicharová Lucie a Klára, Šimonek Jan, Gross Matyáš, 
 Čermáková Lucka, Cimmer František, Friml Jan, Voslář Dan, 
 Kyánková Natálka, Lukšová Adriana, Schreiber Kuba

Přípravka (10-11) 
 Dlouhý David, Očkay David, Juhos Sebastian, Kovář Mates, 
 Nekuda Tobik, Svoboda Vítek, Krejčířová Sára, 
 Janoušková Josefína, Suchomelová Sofča, Bajerová Alenka,   
 Čermáková Ema, Goold Otakar, Janda Tomáš, Kachlík Oskar, 
 Klegová Monika, Krapová Tea, Macura Kristián, Šantavý Jindřich,   
 Piro Amélie, Vlach Maxik

Myšáci (2012 a mladší ) 
 Očkayová Julie, Cimmer Martin, Chodák Gabriel a Samuel, 
 Nekudová Stella, Valeš Vojta, Šantavá Mariana, Indrová Justína,   
 Gross Hugo



PODĚKOVÁNÍ

Moc děkujeme všem trenérům a cvičitelům - Radkovi, Honzovi, Marti-
ně, Barči O., Martinovi, Adamovi, Šimonovi, Tomášovi, Ríšovi, Petře, 
Viktorovi, Ondrovi, Piškotovi, Zonidě , Adamovi K, Fildovi, Maxikovi 
a Kryštofovi a také všem rodičům, kteří se svojí účastí na soustředěních 
a závodech podíleli na činnosti Ski klubu v této sezóně a díky tomu mohly 
děti odjet všechny závody.

Také děkujeme panu Tomáši Mejzlíkovi a Radku Valešovi za spon-
zorování triček, Zdeňce a Petrovi Macurovým za jejich návrh, Aleši 
Piro za vrtačku, Frantovi Cimmerovi za tvorbu webstránek a lodnímu 
kapitánu Petru Bohdálkovi za práci s dětmi v Chorvatsku,
Voslikovi a Frantovi za závodní servis u předžáků.

Děkujeme MUDr.Lei Janákové, MUDr. Martinovi Stračárovi a MUDr.
Ivanu Melicharovi za spolupráci v oblasti lékařské péče o mladé závod-
níky Ski klubu Victoria Brno.

A také všem rodičům za perfektní spolupráci

Sestavili: Milča a Jarek
Foto: Archiv

Vydalo: Ski team Victoria Brno
Náklad: 100 výtisků






