Ahoj skiklubáci,

po sněhovém půstu v minulé sezóně jsme se opět vrátili
k normální lyžařské činnosti, i když si zimu dovedu představit ještě
mnohem lépe. Tento rok byl ve znamení stabilizace kategorií,
soustředili jsme se více na zlepšování individuální techniky dětí tak,
abychom je dobře připravili na přechod do vyšších věkových
kategorií, který v nastávající sezóně proběhne ve velkém počtu. V
letošní zimě nás opět trápilo závodění žáků ve všední dny. Prakticky
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to znamená start na závodech bez možnosti kvalitního tréninku. Děti
se však s tímto problémem vyrovnaly velmi dobře. Zabraly jako tým
a vybojovaly celkové 3.místo v soutěži klubů v ČR a potvrdily tak
postavení
v absolutní špičce českého alpského lyžování. Žáci Ski klubu také
tvořili kostru nominace Jihomoravského kraje na 3.Zimní olympiádě
dětí a mládeže
Bohužel opět nevyšlo pořádání MČR žáků na Dolní Moravě.
Je to škoda, protože předžáci využili domácího prostředí na Madeja
cupu k nejlepším výsledkům sezóny.
Řada dětí pokračuje v létě velmi úspěšně v závodech v in-line
slalomu. Organizační taktovku tam přebírá Pavel Janda.
Opět mohu potvrdit, že velká skupina dětí, rodičů a trenérů od
žáků až po Myšáky tvoří skvělou partu, která tlačí děti k úspěchům,
a kterou nám v ČR kdekdo závidí. Letos toho zase tak moc
neskřípalo, takže můžeme být všichni spokojeni.
Pro příští rok chystáme řadu novinek, týkající se zkvalitnění
trenérské a tím i tréninkové činnosti a to nejen žáků a předžáků,
ale konečně také našich juniorů.

-2-

HODNOCENÍ SEZÓNY
Závodní sezóna 2007/08 posunula Ski klubu do absolutní
špičky českého žákovského lyžování.
I když ne vždy byly tréninkovými možnostmi na sněhu ideální,
přesto obsadil Ski klub v celkovém hodnocení všech týmů v ČR
včetně dospělých 3. místo a v žákovské kategorii taktéž 3.místo.
Z individuálních výkonů je třeba vyzvednout 4.místo Martina Húska
na Zimní olympiádě v obřím slalomu,vítězství Robika Rodiny ve
slalomu na mistrovství Moravy, bramborovou medaili P.Málkové
a 5.místo Ondry Zachy na MČR ve slalomu, celkové vítězství
Radima Vídenského v memoriálu P.Drápaly.
Pochválit musíme zejména všechny starší žáky, kde kvarteto Martin
Sazama, Ondra Zacha, Radim Vídenský a Robik Rodina patřilo
celou sezónu mezi nejlepších 10 žáků v ČR v obou disciplinách.
Rozdíly v jejich výkonech se pohybovaly v desetinách sekundy.
Mladší žáci zůstali za očekáváním. Svoji roli zde sehrála
zranění a nemoci, kdy se rozpadl jejich silný tým. Je to škoda,
protože ambice pro tuto sezónu měli možná větší než starší žáci.
Děvčatům v obou věkových kategoriích,byť jsou technicky na výši,
chybí k lepším výsledkům více dravosti.
Družstvo předžáků a přípravky se umístilo na 3.místě v seriálu
závodů Madeja cup 2007. Nadějně, a to zejména ve druhé půlce
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sezóny začali závodit Kuba Halouzka, Teodor Sedláček, Šimon
Hrdlička a Adam Hájek.Takže příští rok ……
Úspěšný byl také start na prvním závodě Fila cupu
v Saalbachu. Teodor Sedláček a Jirka Šilhan se umístili v první
desítce a Robik Rodina byl 15. V paralelním slalomu se probojovalo
naše družstvo mezi 8 nejlepších.
Předžáci a přípravka tvoří kvalitní základnu Ski klubu. V této
zimě, jsme se zaměřili zejména na techniku ve volné jízdě tak,
abychomu dětí nefixovali individuální chyby, ale příští rok už hurá
do branek.
Úspěšně
Fischer, firmou

pokračovala
Sport

spolupráce

Freizeit

České

s dodavatelem

lyží

Budějovice. Děti

jsou

vybaveny včas kvalitním lyžařským materiálem. Fischer team jde do
příští sezóny v novém složení.
Letos se opět velmi osvědčilo jarní soustředění na Pitztale,
makalo se, jen se z dětí kouřilo a na vylepšení techniky to bylo znát.
Příští sezóna bude náročná, zejména pro děti, které přecházejí
do vyšších kategorií mezi žáky. V kategorii starších žáků a žákyň se
musí začít závodit bez chyb, hned od prvních závodů. Stejně tak se
o body musí přecházející předžáci rvát od prvních závodů. Začít se
musí kvalitním tréninkem už teď, a hlavně mladší žáci se musí
naučit slalomovou techniku už na in linech.
Ambice do příští sezóny máme jasné, obhájit 3.místo
v republice v soutěži týmů, a opět se prosadit na medailové pozice
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mezi jednotlivci. Tahouny by se měli stát ve svých kategoriích
zejména Robik Rodina, Jirka Šilhan a Lenka s Judy by měly táhnout
ostatní děvčata.

Budoucí junioři
 Martin Sazama - střídal velmi dobré výsledky s množstvím
výpadků, mnohdy zbytečných, pokud se mu bude chtít makat
na kondičce, určitě se chytne i v juniorech, techniku na to má.
 Radim Vídenský - platí pro něho přes kopírák to stejné co pro
Sazika, navíc se mi zdálo, že by měl být větší bojovník.
 Ondra Zacha - byl z kluků výsledkově nejspolehlivější, zajel
velmi dobrou sezónu. Do juniorů může se vztyčenou hlavou,
ale pozor na lenost , která se občas objeví.
 Mirek Janda - moc nezávodil, jeho síla je především
v in-linech, které mu určitě půjdou i mezi juniory.

Starší žáci
 Robik Rodina - letošní sezóna nebyla špatná, kvůli
vyrovnanosti kluků mu těsně unikla nominace na ZODM.
Pokud se chytne od prvních závodů, může bojovat o nominace
na mezinárodní závody v příští sezóně. Hlavu, kterou jsme mu
vyčítali v minulosti, hodně spravil. Ve slalomovém žebříčku je
v ČR na 4.místě, takže ambice jsou velké.

Starší žákyně
 Lenka Chroustová - technicky je dobrá, je třeba přidat více
bojovnosti , dravosti, rychlost a na trati také zdravé drzosti.
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 Judit Zatloukalová – hodně jsme na jaře zapracovali na
technice, doufáme, že se to projeví i ve výsledcích.

Mladší žáci
 Martin Valeš – kdyby víc mákl, může patřit mezi špičku
v ČR, to co bylo loni, platí i letos.
 Jirka Šilhan – vlétl do prvních závodů jako kometa, dvakrát
zbytečně spadl a to poznamenalo jeho výkony v první
polovině sezóny. Na mistrovství dojel ve slalomu se zlomenou
rukou 9. Takže samá smůla. Přesto je v žebříčku v ČR 6. a 8.
šance příští rok jsou veliké.
 Jirka Halouzka – musí zlepšit fyzičku, sílu a dynamiku a pak
přijdou i výsledky, zejména na prudkých kopcích kvůli tomu
hodně ztrácí.
 Martin Húsek – opět mu nemoci pokazily sezónu, na
olympiádě zůstal půl sekundy za zlatem, takže určitě hodně
umí, snad mu příští sezóna vyjde. Všichni na to čekáme
a držíme palce.
 Tomáš Kadleček – v tréninku je pilný, ale na závodech bývá
hodně nesoustředěný , v příští sezóně musí pracovat i hlavou.

Mladší žačky
 Peťa Málková – chytla se dobře ve slalomu, byla 4.na MČR,
ale měla také mnoho zbytečných výpadků. Určitě má
předpoklady k dobrým výsledkům už první rok mezi staršími.
 Terka Žáková – některé výkony byly dobré,
těžkopádné. Je velmi zodpovědná a cílevědomá, na
výrazně zlepšila v technice a pokud bude hodně
a trénovat na in-linech, pak může být ve slalomu
nadějí.
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některé
jaře se
závodit
velkou

 Katka Hájková – technicky i fyzicky má na to aby se
prosadila ve slalomu hodně vysoko, určitě by ji pomohlo
jezdit závody v in-linech. Pokud se rozhodne jezdit jen
moravské závody, bude to škoda.
 Kristýna Cieslarová – postupně postupovala výsledkovkami
nahoru, neubránila se ale mnoha zbytečným chybám. Posun
v technice a rychlosti je značný, takže začneme pracovat na
hlavě a když přidáme 4kg hmotnosti, pak se výsledky určitě
dostaví.
 Hanka Navrátilová – učila se závodit, technicky vcelku
dobrá, do nové sezony musí vlétnout s mnohem větší dravostí.

Předžačky
 Šarlota Féglová – k úspěchu v žákovské kategorii povede
pouze tvrdá práce v tréninku, zejména ve slalomu, pouze talent
nestačí.
 Anička – Alena Skřičková – technicky se zlepšila, chybí
bojovnost a sebevědomí. Taky se musí rozhodnout, jaký sport
chce opravdu dělat. Neúčast na jarním Pitztale ji bude na
začátku sezóny chybět.
 Gabča Fajstlová – ke konci sezóny patřila mezi nejlepší
předžačky. Ale musí makat i když ji to někdy moc nebaví.
 Verča Húsková – byla dlouho nemocná. Příští rok by měla
pořádně zabrat
 Áďa Růžičková – měla by podávat stabilnější výkony, což
souvisí s hlavou. Někdy pořádně zabojuje, jindy jede na půl
plynu. Přesto patřila k nejlepším a pokud se v tomto zlepší,
bude dobrá.
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 Monika Zemanová – teprve letos začala pořádně závodit
a zlepšovala se závod od závodu. Ale chtělo by to větší rvavost
a být opravdu všude, kde se dá pořádně trénovat
 Šárka Chroustová – technicky na tom není špatně, když se
občas porve s Lenčou a bude trochu agresivní, určitě půjde
výkonnostně nahoru.
 Klára Kašparová – měla velký výpadek v účasti na závodech,
pokud bude příští rok zdravotně v pořádku, bude velkou
posilou pro tým předžaček.
 Diťa Jará – technicky se velice zlepšila, chce to jen přejít od
krasojízdy k bojové jízdě. Má skvělou tréninkovou morálku.
V první polovině roku nechyběla na žádných kondičkách.
 Vikča Vaňková – je hodně snaživá, na jarním Pitztale se
technicky zlepšila, když přidá větší bojovnost, může se
výrazně posunout v celkovém žebříčku v příští sezóně

Předžáci
 Teodor Sedláček – i když měl celou sezónu problémy
s kotníkem, přesto podával stabilní výkony a patřil
k nejlepším.
 Tomáš Kupský – tréninková morálka není nic moc, pokud se
bude pořádně soustředit na lyžování a nebude dělat kraviny,
může být dobrej.
 Kuba Halouzka – skvělá tréninková morálka, do poslední
chvíle bojoval s Teodorem o nejlepší umístění v poháru Stop
Drogy 2008. Určitě ještě neřekl v rámci své lyžařské kariéry
poslední slovo.
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 Šimon Hrdlička – je to velký bojovník, platí u něj pravidlo,
že se v závodech dokáže hecnout a jede na 110%.
 Míša Roth – některou jízdu jede excelentně, ale další třeba
totálně zvoslí. Pokud se bude víc koncentrovat, výsledek se
dostaví.
 Adam Hájek – technicky skvělý, je to i velký bojovník.
Škoda, že se mu nevyhýbají zranění. Pokud bude v příští
sezóně fit, bude patřit k nejlepším.
 Jakub Diakov – v sezóně se potýkal s technickými chybami,
na jarním Pitztale se zlepšil, v příští sezóně by měl patřil mezi
opory teamu.
 Honza Štingl – když opustí loutkové divadlo a z Kašpárka se
stane závodník, bude to přínosem pro celý Ski klub. Technicky
na to má, teď jde o to, co na to hlavička.

Přípravka
 Jáchym Kachlík – pokud ho začne lyžování bavit, tak jak
tatínka, bude dobrej. Chce to víc dravosti, technicky je OK.
 Mates Roth – musí víc zapracovat na kondičce, některé
závody jsou na něj moc.
 Janík Petr – technicky se musí stále zlepšovat, závody jezdí
s plným nasazením, když se přidá i zlepšení trénikové morálky
a začne se více soustředit výsledky se dostaví.
 Weberová Míša – i když přišla až v polovině sezóny, rychle
se zorientovala, technicky jezdí dobře a stále se zlepšuje.
Je teprve na začátku a záleží na ní jak se s tím porve.
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Myšáci
 V letošní sezóně jsme odjezdili vše dle plánu, dokonce
i několik závodů Poháru Vysočiny. Na všech soustředěních
Myšáci pořádně makali a já doufám, že se to v příští sezóně
projeví, a že se mezi nimi objeví talentovaní závodníci, kteří
se stanou motorem celého Myšákovského teamu

NEJLEPŠÍ ZÁVODNÍCI
BRNO V ROCE 2008

SKI

KLUBU

KOMETA

 St.žáci:

Robik Rodina

 Ml.žáci:

Húsek Martin + Petra Málková

 Předžáci:

Sedláček Teodor + Růžičková Adriana

 Přípravka:

Kachlík Jáchym

VÝSLEDKY
 žáci

Český pohár 2008 (republikové závody)
Ski klub Kometa 3.místo

 předžáci

Seriál STOP DROGY 2008
Ski klub Kometa
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3.místo

ČESKÝ POHÁR
st. žáci
8.

Ondřej Zacha

93

10. Robert Rodina

94

11. Radim Videnský

93

14. Martin Sazama

93

st. žačky
27. Lenka Chroustová
ml. žačky
15. Katka Hájková

95

16 . Petra Málková

95

17 . Tereza Žáková

95

24. Kristýna Cieslarová

95

ml. žáci
12. Martin Valeš

95

15. Martin Húsek

95
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STOP DROGY 2008

předžáci
5.

Teodor Sedláček97

10. Adriana Růžičková

98

6.

Jakub Halouzka 97

15. Monika Zemanová

98

9.

Šimon Hrdlička 97

16. Šarlota Feglová

97

19.

97

10. Adam Hájek

98

Gabriela Fajstlová

14. Tomáš Kupský 97

21. Anna-Alena Skřičková 97

19. Jakub Diakov

98

23. Šárka Chroustová

98

23. Michal Roth

97

24. Klára Kašparová

98

24. Jan Štingl

98

34. Diťa Jará

98

41. Veronika Húsková

97

42. Vikča Vaňková

98

14. Tereza Diaková

00

přípravka
8.

Jáchym Kachlík 99

10. Petr Janík

99

21. Matyas Roth

99
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PŘÍSPĚVKY OD SKIKLUBÁKU
Jarní dovolená.
Naplánovaná s pejskem jako rodinka do Dolomit. V malé
závodnici se ale něco pozitivního hnulo a prohlásila, že by ráda na
soustředění na Dolní Moravu. A špitnutím dodala, že by ráda,
kdybych jel taky. Takže bylo rozhodnuto.
O dovolené většinou dlouho spím, protože mám chronický
spánkový deficit. A ejhle tady se vstávalo v 6.00 hodin, neboť
trenéři a rodiče museli být nachystaní před 7. ranní, aby jako první
vyrazili s tyčemi, vrtačkou a vrtáky. Když jsem hned druhý den
dělal machra sám sobě a vzal 2 pytle s tyčemi a po béčku ujel asi
300m, málem jsem chcípnul. Zbytek týdne jsem měl co dělat, abych
předstíral, že nechodím nakřivo. Byl jsem tak utahaný, že mně
uniklo několik večerů, kdy jsem se mohl přisát k prsu moudrosti
Zdeňka Vodáka, který ví snad všechno.
Za to, že jsem nemusel v pátek měnit ubytovnu, jsem platil
členstvím v technické četě, kdy jsme večer ve trojici budovali start
v ledovém svahu. Týž večer, ještě později, mně šéf skupiny
rozhodčích povídá:“ Nezlob se, ale na technickou četu jsi nějak
starý, budeš dělat rozhodčího.“ Tak jsem dělal. Nejhorší zážitek byl
ráno, kdy se zdálo, že díky šlendriánu rolbaře se závod neodjede.
Po obrovském nasazení všech a hlavně díky práci sluníčka byla trať
prohlášena za způsobilou.
- 13 -

Jako rozhodčí jsem diskvalifikoval jediného závodníka. Svoji dceru.
Po naložení věcí do auta jsme společně s Péťou Málkem zvolali:
Tramtadááá, máme to za sebou!!“
Příště jedu zase!

Tomáš Skřička

Trocha historie
Před nedávnem jsem dávala dohromady text na webovky
o historii Ski klubu. S hrůzou jsem zjistila, že Ski klub jsme
s Jarkem založili před 18 lety a za chvíli budeme slavit 20 výročí. To
je docela fofr, ne?
Když jsme začínali, tak členskou základnu tvořilo 10 dětí
které se věnovaly závodní činnosti a

15 dětí ve sportovním

lyžování. V průběhu dalších let oddíl rostl a když jsem procházela
seznamy, napočítala jsem přes 180 dětí, které nám prošly rukama.
Počátky činnosti provázela velká dobrodružství. Po otevření
hranic na západ, v roce 1990, jsme v rámci kondiční přípravy
vyrazili na kolech do Rakouska a naše cesta směřovala podél Dunaje
na Dachstein. Doprovázela nás modrá skříňová avie a pro děti to
bylo velké dobrodružství. S Avií jsme v témže roce vyrazili na
první soustředění na ledovec Pitztal. Děti měly hokejové přilby
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a aby důstojně reprezentovaly, zakoupili jsme jim krásné hadovky
s kšiltem, jednu mám ještě doma schovanou, moc mně slušela.
Postupně se z turistického oddílu stával výkonnostní lyžařský
oddíl. Po uzavření spolupráce s SKP Kometa, a vytvoření výborných
tréninkových podmínek v areálu na Dolní Moravě , se děti začínaly
prosazovat na předních místech v republikového žebříčku. Na špičce
v mládežnickém lyžování se držíme už pěkně dlouho.
Důležité mezníky:
1990

vzniká Ski klub
výjezd do Rakouska – kola podél Dunaje
první trénink na ledovci Pitztal

1993

spolupráce s Freitzeitsport Č. Budějovice

1994

I. Novoroční přebor Ski klubu- Čenkovice

1997

začínáme vydávat ročenku, začínáme jezdit na
carvingových lyžích

1998

I. Společenský ples Ski klubu v Lužánkách

2001

spolupráce s SKP Kometa

2003 – 04 nejúspěšnější rok
2004

děti reprezentují Jmk na I.Zimní dětské olympiádě
v Albrechticích
X.Novoroční přebor Ski klubu –rekordní účast 135
závodníků

2006

účast na II. ZODM Špindlerův Mlýn

2008

reprezentace Jmk na III.Zimní olympiádě na Solání
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Letní soustředění – Kozí horka, Hamry, Osika, Jemčina /koně/,
Dolní Morava, Chorvatsko, Uherské Hradiště /kartáče/
zimní soustředění – Výprachtice, Dolní Čermná, Králíky, Dolní
Morava, Pitztal, Petráška, Rokytnice.
Sportovní akce – triatlon, přebor Ski klubu v tenise, Novoroční
přebor Ski klubu, kuželky,

zakončení sezóny v Lanovém centru,

Malý Madaraid, turnaj ve squashi, závody na in-linech, turnaje
v softbalu.
Společenské akce – plesy, šansony L.Kudelové, každoroční
zakončení sezóny pro rodiče, společné

Silvestrovské oslavy,

večírky v Hexenkesslu, večeře pro sponzory
Tak když to teď vidím černé na bílém, prožili jsme toho
s dětmi, rodiči a trenéry za tu dobu hodně.
Ale největší radost mám z toho, že během těch let vzniklo
mnoho přáteských vztahů vzájemně mezi dětmi, rodiči a trenéry.
A i když už děti přestaly závodit, různé party a partičky přetrvávají,
jezdí spolu na dovolené, sportují no a o tom to asi je.

Tak hurá do další sezóny !
Milena ☺ ☺ ☺
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VLOČKY – STŘÍPKY – SKI KLUBU “SKIBLESK“
 Smolař roku Martin Húsek a těsně v závěsu Jirka Šilhan.
 Byly i maminky,kterým nebývalo ráno dobře.
 Starší kluci jsou výbornými servismany.
 Mladší kluky nejvíc honily starší holky z Jablonce, obětmi byli
Martin H.a V.,Jirka Š.
 R.R.zase honil mladší holku z Jablonce.
 Ztratila se Fišerka, je po ní vyhlášeno celostátní pátrání.
 Největší oslava úspěchů – rodiče předžáků na DM.
 Pro Růžu měl letos rok o jeden den méně, přišel o něj na DM.
 Sestřelovač roku – letos jezdili všichni rodiče slušně, titul
neudělujeme.
 Na jaře se třásl Hexenkesl.
 Královny diskoték se staly Iveta a Jana.
 Sazik st.,Chroustík st. chodili na výjezdech žáků vzorně spát.
 Nejvíce holky milovaly - letos to bylo nejasné.
 Nový lékař Ski klubu – MUDr.Tomáš Skřička.
 Nová trenérská posila ze zahraničí – Barča – Baša Petrová.
 Dan Diakov – stanul se 100% účastí na všech soustředění
po bok Jirky Halouzky.
- 17 -

PERSPEKTIVY SKI KLUBU NA ROK 2009
 Obhájit 3.místo v družstvech u žáků a prosadit se i jako
jednotlivci na stupně vítězů.
 Budeme závodit pod novým názvem

SKI TEAM VICTORIA Brno.
 Předžáci zařadí do plánu i závody FUN SPORT cup
 Zařadit více startů v zahraničí pro nejlepší závodníky
v kategorii předžáci, přípravka
 Vytvořit větší základnu v kategorii Myšáci a z těchto děti
vybrat opravdu talenty, s kterými se bude pracovat dále
 Rozdělit děti do výkonnostních družstev. Pořádat více
výběrových soustředění a kempů. Více se věnovat špičce
a zejména těm, co opravdu chtějí závodit. Větší výhody dětem
ve Fischer teamu, důsledně sledovat během celého roku
výkonnost, tréninkovou morálku a podle ní Fischer team
obměňovat.
 Během roku zařadit do kondičních cvičení testy lyžařských
dovedností, výsledky pravidelně umisťovat na web stránky
 Juniorský tým projde organizační změnou
 Vytvoření nových webových stránek- častá aktualizace,
funkční burza apod.
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DRUŽSTVA
Pro další sezónu jsme sestavili družstva dle ročníků a určili
zodpovědné trenéry.
V rámci kategorií:

žáci

Jarek Bogdálek

předžáci

Milena Bogdálková

Myšáci

Ruda Krejčíř

žáci starší (94-95)
Robert Rodina, Martin Valeš, Martin Húsek,

Jirka Halouzka,

Tomáš Kadleček, Lenka Chroustová, Judit Zatloukalová, , Petra
Málková, Tereza Žáková, Katka Hájková, Kristýna Cieslarová,

trenéři :

Jarek Bogdálek, Honza Šťastný, Petr Cieslar,

žáci mladší (96-97)
Jirka Šilhan, Jakub Halouzka, Šimon Hrdlička, Teodor Sedláček,
Matěj Surkoš, Tomáš Kupský, Míša Roth, Hanka Navrátilová, Verča
Húsková, Anna-Alena Skřičková, Gabriela Fajstlová,
Feglová Šarlota,

trenéři : Jirka Halouzka , Radek Vecheta
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předžáci ( 98-99):
Adam Hájek, Jakub Diakov, Honza Štingl, , Petr Janík, Mates Roth
Jáchym Kachlík, Adriana Růžičková, Klára Kašparová, Šárka
Chroustová, Diťa Jará, Vikča Vaňková, Monika Zemanová, Míša
Weberová
trenéři:

Milena Bogdálková, Barbora Petrová, Karel Kachlík

přípravka (2000-2002):
Tereza Diakovová, Ondra Surkoš, David Neuman, Filip Erbes,
Jakub Leitner, Jakub Fegl, Musil Marek,
trenér :

Dan Diakov, Lukáš Wondráček

Myšáci (2001-2003):
Krejčíř Marek,

Maxim Žák, Kellner Martin, Procházka Tomáš,

Slavíček Václav, Šojat Filip, Záhorský Lukáš, Černý Eda, Vokřál
Jan, Ondra Málek,

Petra Šestáková, Terka Novotná, Lucka

Truschingerová
trenér :

Ruda Krejčíř, Monika Lemonová

instruktorky:

Barča

Krejčířová,

Růžičková

- 20 -

Martina

Kellnerová,

Terka

PODĚKOVÁNÍ

Moc děkujeme všem trenérům a cvičitelům - Radkovi,
Rudovi, Petrovi, Jirkovi, Danovi, Martinovi, Karlovi, Lukášovi,
Pavle Vo, Baši, Martině K. + Š, Barči K., Terce R. 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. Pavlovi Jandovi za skvělé odkaučování závodů
na inlinech.
Také děkujeme

firmě Scania /pan Cieslar/ za odsponzorování

triček, panu Vaňkovi za přípravu a vytištění materiálů pro ročenku
a propagační materiál Ski klubu.
Michalovi Šestákovi, Marku Rothovi, CK Viktoria /manželé
Jarých/, Karlovi Kachlíkovi a Markovi Novotnému, manželům
Húskovým, Renatě Neumanové, Petru Cieslarovi a Petru
Chroustovi za sponzorské dary na činnost Ski klubu a Pavlu
Zemanovi

za

sponzorský

dar

ve Vojtěchově.
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