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Ocenění pro pana Jiřího RAŠKU - Praha 28. 10. 2011
U příležitosti státního svátku 28. 10. byl prezidentem ČR propůjčena skokanské legendě Jiřímu RAŠKOVI
medaile Za zásluhy.
Panu Raškovi k tomuto vyznamnému ocenění gratulujeme a přejme mu hlavně zdraví a my si přejme, aby
i nadále svými nápady a postřehy i svými zkušenostmi a moudrostí nám byl i nadále nápomocen.

David RIPPER – rozhovor před hlavní sezónou
Devatenáctiletý skokan z Třince reprezentující frenštátský klub na sebe výrazně upozornil při letním mistrovství
ČR 2011 na domácím můstku ve Frenštátě, kde vybojoval stříbrnou medaili v kategorii juniorů.
Tvá forma v posledních měsících, letech vzrůstá. Čím je dán tento vzestup?
Je to hlavně tím, že jsem získal nějaké zkušenosti a za poslední 3 roky se ve Frenštátě změnili už 3 trenéři a
každý z nich mi dal něco. V létě jsem hodně zapracoval na technice a o prázdninách jsem začal spolupracovat s
kondičními trenéry, bratry Pavlem a Mirou Sajlery.
Výsledkem a vyvrcholením sezony bylo stříbro na MČR na domácím můstku, co pro Tebe tento úspěch
znamená?
Určitě motivaci do dalších důležitějších závodů a taky abych na sobě usilovně dál pracoval.
Prozatím jsi byl nejblíže prvním bodům ve FIS Cupu ve Szczyrku, kde Ti uteklo bodované místo o jednu
příčku a půl bodu. Jak se na to teď s odstupem času díváš?
Mrzelo mě to dost, ale určitě bude ještě možnost to napravit a bojovat o vyšší příčky než jen 30. místo.
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David RIPPER - rozhovor
Zisk bodů bude tedy Tvým hlavním cílem do příští sezony, nebo budeš mířit výš? Kupříkladu na MSJ...
MSJ je hlavním cílem, ale nejprve se budu chtít nominovat a udělám pro to co nejvíc.
Jak vypadá Tvá letní příprava a jak trénink v zimě? V čem jsou největší rozdíly?
Moje letní příprava byla hodně o skocích a technice, postupem se přidávaly tréninky silové, rychlostní a taky
hodně dynamiky. V zimě se spíš bude trávit hodně času v tělocvičně a na můstku. Hlavním rozdílem mezi létem a
zimou je ten, že se v létě hodně trénuje a připravuje se na zimu a v zimě se spíš udržuje, co se v létě natrénovalo.
Jak často trénuješ? V čem vidíš momentálně své největší rezervy?
Trénuji každý den. Když se podaří a kondiční trenér má taky čas, tak i v soboty. Nejvíce se zaměřuji na dynamiku,
jelikož v tom letos ztrácím a velké rezervy mám taky ještě v technice.
Doplňuješ si trénink i jinými sporty, kromě skoků?
Na to není moc času, ale pokud je, občas si zajdeme s Jirkou Mazochem zahrát squash. Jinak jako ostatní kluci
volejbal a fotbal.
Soutěžíte mezi sebou a panuje zdravá rivalita i na tréninku, nebo berete vážně jen závody?
Ta zdravá rivalita je určitě všude. Když hrajeme fotbal nebo děláme cokoliv jiného, tak se určitě hecujeme, potom
to člověka i více baví.
Když se naskytne příležitost, vyjedeš jako divák na nejvyšší soutěž?
Když jedem dělat předskokany do Liberce nebo do Harrachova tak ano, ale jinak ne.
Když jsi zmínil Harrachov, tak se nabízí otázka, jak jsi na tom s mamutími můstky, okusil jsi už nějaký?
Zatím ještě nebyla možnost, loni jak byly lety v Harrachově, tak jsme měli závody v Zakopanem, což mě trošku
mrzelo. Snad příští rok.
Jaká je tedy dosud hodnota Tvého nejdelšího skoku?
Zatím jenom 122m ve Wisle.
Ve Frenštátě máte jednu ze dvou nejlepších českých skokanek. Sleduješ proto ženskou soutěž a úspěchy
Vlaďky Pustkové?
Tak určitě, když jsou někde na závodech, vždycky se podívám na online výsledky na internetu, jak se naším
holkám daří.
Musel jsi kvůli skokům něco v životě obětovat, něčeho se vzdát, nebo ses do takovéto situace ještě
nedostal?
To asi ne, možná jen nějaké dovolené. Nejezdím vůbec nikam a raději trénuju. Ale na tohle bude ještě hodně
času, až jednou skončím.
Co je Tvým největším skokanským cílem?
Nedávám si velké cíle, stanovuju si je spíše postupně. Třeba teď je mým cílem dostat se na MSJ a potom si zase
budu dávat vyšší a vyšší cíle.
Co je podle Tebe základem úspěchu ve skocích?
Obětovat tomu veškerý volný čas, tvrdě trénovat a jít si za tím, čeho chci dosáhnout.
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Poslední skok pana Jiřího Rašky…
* 4. 2. 1941

-

† 20. 1. 2012

V pátek 20. ledna 2012 během dopoledne jako by se ve Frenštátu pod Radhoštěm zastavil čas..
Město olympijského vítěze z r. 1968 Jiřího Rašky se zahalilo do smutku po té, co se náměstím a mezi
kolemjdoucími začala šířit věta „Jirka nám umřel..“ Každý ke komu se tato strohá věta dostala měl
okamžitě jasno ke komu se vztahuje a byl tou velice smutnou zprávou zasažen,
ano dotlouklo srdce olympijského medailisty Jiřího RAŠKY.
Zemřel v novojičínské nemocnici kolem deváté hodiny ranní po zdravotních potížích a nemoci,
které jej již zlobily delší dobu.
Jiří RAŠKA bude chybět všem – nejen těm doma a ve světě,
kterým rozdával radost svými skvělými výsledky během své skokanské kariéry,
ale také lidem z Frenštátu a okolí, kteří se s ním setkávali či osobně znali
a především nám ve skokanském oddíle,
kam stále docházel, pokud mu to zdravíčko v poslední době alespoň trochu umožňovalo.
Vždy když se zastavil do budovy pod můstky a kanceláři rád s každým ztratil chvilku a prohodil pár slov
a za svým stolem si na list papíru okamžitě psal své poznámky, postřehy, nápady a připomínky k tomu,
co by se dalo či mělo provést, co by bylo užitečné pro náš klub, nechtěl pouze přihlížet, ale v rámci svých
možností především pomoci, dát dobru radu podloženou svými bohatými zkušenostmi.
Pokud se něco řešilo a bylo zapotřebí něco zařídit a Jura někam volal, již jen jeho hlas a slovo
bylo pro druhou stranu zárukou solidnosti a opravdu chlapského slova, na které se dalo spolehnout
a díky jemuž byla pak tato druhá strana vstřícná k další spolupráci či pomoci.
Takto jsme tu vídali našeho Jirku a takto zůstane navždy i v našich vzpomínkách a srdcích
- na to vše co v životě dokázal skromný a férový chlap Jirka RAŠKA..
Rašoun, Jura, kamarád, parťák, dříč, puntičkář, Valach s tvrdou palicí, ale měkkým srdcem, ve kterém našel
příjemné slovo pro své blízké a také "Pan Raška"

JIRKO NEZAPOMENEME

__________________________________________________________________________________________
Jan MAZOCH – vnuk, bývalý skokan:
„Ještě ve čtvrtek jsem dědovi v nemocnici říkal, ať bojuje, ať se s tím ještě popere. Ale už jen naslouchal, mluvit
nemohl... “
Jiří Raška byl váš děda,co pro vás znamenal jako skokan?
„Pro mě to bylo velké jméno ve skoku na lyžích. Ale já ho nebral jako skokana, který něco dokázal a měl za sebou
báječné a skvělé výsledky - vyhrál olympiádu, mistra světa... Ale to šlo tak nějak kolem našeho vztahu. Já jej bral
hlavně jako dědu. Říkali jsme, že děda je taková stará škola, že má takové názory, co byly za něj. Dnešní doba
už je jiná, ale my jej vždycky brali s respektem. A když jsme byli v nemocnici ve středu s bráchou a ještě mu bylo
dobře, tak nám ještě taky nějakou takovou připomínku řekl. Bylo to od něho pěkné.“
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Poslední skok pana Jiřího Rašky…
Dalibor MOTEJLEK – trenér, bývalý skokanský kolega:
„Jeho největší předností byla jeho houževnatost. Možná ani nebyl tak talentovaný, jako ostatní skokani, ale byl
mimořádně precizní a poctivý. To z něj udělalo velkého skokana"
Zdeněk REMSA – trenér:
„Byl to bezvadný kluk, dříč. Říkali jsme mu Amatér, protože nebyl na vojně jako profesionál, ale makal a trénoval
při práci. Ve vzduchu uměl všechno, měl cit, a to ho dostalo dopředu”
Zbyněk HUBAČ – bývalý skokanský kolega:
„Začínali jsme jako učňové dorostenci na prvním soustředění ve Špindlerově Mlýně v roce 1957. jsme spolu
závodili léta, jezdili jsme po celém světě, sami dva jsme byli poprvé v Kanadě v Ottawě. Tenkrát to byla zábava,
ne o penězích jako dnes. A žádné hecování tehdy neprobíhalo, přáli jsme si, byli jsme rádi, když se aspoň
někomu dařilo."
Rudolf HÖHNL – bývalý skokanský kolega:
„Zažil jsem s Jirkou pěkná léta a zpráva o jeho úmrtí mě velmi zasáhla. Naposledy jsme spolu mluvili v listopadu
na srazu olympioniků a bylo vidět, že se mu zdravotně nedařilo. V reprezentaci to byl můj velký soupeř i kamarád.
Když jsem začínal, bylo to tvrdé. Hecovali jsme se, coby nováček na letech v Planici jsem dal najevo jisté obavy z
mamutího můstku. Zbytek týmu mě psychicky připravoval pro soutěž tak, že mě ignorova. Obvykle jsme na věži
zdravili toho, kdo vjížděl do stopy, ale tenkrát mě nikdo v čele s Jirkou nepozdravil. Až po prvním skoku, když
viděli, že jsem to dokázal, mě zase přijali. S odstupem času to byl hodně pozitivní zážitek, který mi mnoho dal.
Pokud chtěl být člověk lepší než Raška, musel si tajně přidávat. Odkoukával jsem jeho tréninky, zvedal činky a
nosil kolem pasu pásy s pískem. Proto jsme jako tým byli hodně úspěšní a všichni věděli o naší síle, když jsme na
Turné čtyř můstků 1971 obsadili celé stupně vítězů. Když jsem pak na mistrovství republiky poprvé Jirku porazil,
věděl jsem, že ve světě budu hodně vysoko. Tak mi jeho společnost pomohla. I jako trenérovi. Když jsem přišel
do zahraničí a řekl, že jsem deset let jezdil po světě s Raškou, hned mé jméno povyrostlo.“
Alena KYTKOVÁ – sekretářka oddílu:
„Čtyřicet roků jsme se potkávali v kanceláři, chodil nám pomáhat do poslední chvíle. A moc se těšil, že bude příští
týden na olympiádě mládeže zapalovat oheň. Bohužel, tohle už bude bez něj.“
Věra ČÁSLAVSKÁ – kolegyně s olympijského výboru:
„Byl to vynikající vypravěč, při jeho historkách nás všechny braly křeče. Na druhou stranu to byl i moc citlivý
člověk, který by nedokázal nikoho podrazit nebo udělat nějakou zákeřnost.
Před rokem jsem byla na oslavě jeho sedmdesátin ve Frenštátu. Už na něm bylo vidět, že mu není dobře, vypadal
ustaraně, ale přesto ho neopouštěl humor“
Jiří PARMA – bývalý skokan:
„Byl to můj vzor, proto jsem začal se závoděním. Zemřela ikona československého skoku na lyžích.Byla to
největší postava našeho sportu. Ve své době byl nejlepší a všem nám otevřel dveře do světové špičky. Bohužel
poslední rok už byl hodně nemocný. I tak je to hodně smutná zpráva."
Pavel PLOC – bývalý skokan:
„Jiří byl vynikající skokan i člověk. Můj velký přítel a vzor, na který jsem si hrál jako dítě a díky němu jsem poprvé
vylezl na můstek. Zpráva o jeho úmrtí mě hodně bolí, byl to bezvadný kamarád a lidé si ho vážili. Volal jsem mu
den před Štědrým dnem a poznal jsem na jeho hlase, že už to není to, co bývalo, ale i tak mne to hrozně zasáhlo.
Když jsem skončil s aktivní kariérou, zaučoval mě jako trenér a já přebíral jeho zkušenosti. Moc jsem uznával, že
skoky na lyžích dělal srdcem. Ve své době to neměl lehké, vyhrával jenom poháry. Kdyby neměl odvahu a vůli
dřít, nikdy by nedokázal tak velké věci. Tím, jak makal, byl jedinečný, což pak přenesl i do svých tréninkových
metod. S některými lidmi měl i rozpory, ale skokům byl oddaný. Bydlel těsně pod můstkem a dokázal tam strávit
celý den. Pamatuji si, jak pro něj manželka večer chodila, jinak by tam byl pořád. Jirku v poslední době hodně
mrzelo, že český sport celkově upadá. Skoky se sice nyní zvedly, ale talentů je pořád málo. On se viděl ve
vnukovi Honzovi Mazochovi. To byl výjimečný talent, trénovali jsme ho spolu v juniorech a Jirka doufal, že by
mohl navázat na jeho slávu. Když po těžkém pádu skončil, nikdy se z toho úplně nevzpamatoval“
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Poslední skok pana Jiřího Rašky…
František JEŽ – bývalý skokan:
„Je to smutná zpráva. Před koncem roku jsme se viděli na závodech v Rožnově, pak jsem ho potkal i ve
Frenštátě, zdravotní stav už nebyl příznivý. Na můstcích jsem ho pravidelně potkával od dvanácti do devatenácti
let a i poté, když dělal trenéra reprezentace, jsme byli v častém kontaktu. Budu si pamatovat to, jak nám
vštěpoval dril a disciplínu. Museli jsme vše odpracovat a odmakat, na to byl pedant. Uměl nám vysvětlit, proč je
potřeba, abychom na sebe byli tvrdí, protože o tom sport a život je. Tvrdý režim, který prosazoval a už dnes není
vyžadován, byl pozitivní. Pro Jiřího Rašku vše muselo být podloženo prací. On se tak dostal na vrchol a měl velké
jméno, takže se to spojilo i v jeho trenérské dráze. Co se týče silové a hrubé přípravy s činkou, kterou tehdy
nedělali všichni dokonale, nás chtěl vždy skvěle připravené. Někdy to hnal na hranici, ale jelikož to u někoho
slavilo úspěch, mělo to opodstatnění. Byl tvrdý, když cítil, že se někdo bojí, hned ho hecoval, ať není připosranej a
zlehčoval situaci. Frenštát byl i díky němu líheň talentů, mrzelo ho, že postupem času středisko i zázemí upadalo.
Po revoluci se vše změnilo, tuto tvrdou práci podstupuje málo lidí. Jirka to nesl těžce.“
Jaroslav SAKALA – trenér, bývalý skokan:
„Pořád tomu nemůžu uvěřit, nemůžu ani mluvit. Ve Frenštátě jsem od třinácti let a na můstku jsem bydlel. Měli
jsme trochu jiný vztah než jen trenér a závodník. Vždyť jsem u nich býval i na Vánoce.”
Jakub JANDA – skokan:
„Pan Raška byl velkou ikonou, ta zpráva mě dost vzala. Všichni tu všechny znají, takže měl o nás skokanech
dokonalý přehled. Po víkendu jsme přišli na trénink a on věděl, na jaké diskotéce jsme byli a jak dlouho. Možná
měl schované i naše účty za pití...”
Zdeňka LEŠČIŠINOVÁ – starostka města Frenštát p. R.:
"Nemohu se s tím srovnat. I když jsme věděli, že zdravotní stav Jiřího Rašky je vážný, s takovou zprávou se těžko
srovnávám. Už jen to, že bych na něj měla vzpomínat, je pro mě nepředstavitelné. Pořád ho mám před očima.
Celý život si budu považovat, že jsem s ním mohla pracovat a mohla jsem se řadit k jeho známým. Troufám si
říct, že i k lepším známým. Našli jsme čas i mimo práci a povídali si o obyčejných věcech. Moc si toho vážím"

Pod pamětní plaketou, která v podloubí před radnicí připomíná Raškův památný triumf
na olympijských hrách v Grenoblu hořely na památku J. RAŠKY svíčky
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Jiří RAŠKA olympijský vítěz z Frenštátu p. R. - jak šel čas
Začínal v lyžařském oddíle tehdy Spartaku Frenštát p.R. jako sjezdař u trenéra Ing. Zdeňka Parmy, ale od roku
1954 jeho zájem stále více přitahovaly skočky. Příkladem mu byli jeho strýc Rudolf Raška a bratranec Zdeněk
Bartoš a injekcí první vítězství na dnes již neexistujícím můstku na Bílé. Jako dorostenec se v péči ostravského
trenéra Josefa Skrbka poprvé dostal do nově se tvořícího reprezentačního družstva skokanů ČSR. Na vojnu však
narukoval k pohraničníkům a teprve po interpelacích byl převelen do Dukly Liberec. Přes řadu dobrých výsledků
měl po návratu z vojny do zaměstnání v n.p. MEZ Frenštát, jako civil problémy s nominacemi na vrcholné světové
soutěže.
V roce 1964, kdy patřil jasně k nejlepším, musel na ZOH v Insbrucku přepustit své místo ve prospěch funkcionářů
čs. výpravy. Od sezóny 1965 však nebylo již žádných pochyb o jeho špičkové výkonnosti a tak při svém prvním
startu na mistrovství světa FIS v roce 1966 na Holmenkollenu v norském Oslo obsadil na středním i velkém
můstku krásná 4. místa. V témže roce poprvé zvítězil na mamutím můstku v letech v Planici. Druhé místo na
rakousko-německém turné 4 můstků a vítězství v Cortině a St.Moritz z něj před X. ZOH ve francouzském
Grenoble 1968 udělaly největšího favorita na medaili. Vlajkonoš čs. výpravy na olympiádě nezklamal. Na
středním můstku v Autrans zvítězil a získal zlato před Rakušany Preimlem a Bachlerem a na velkém můstku
v St. Nizier vybojoval stříbrnou medaili za Bělousovem ze SSSR. Ihned po famózním přivítáním v rodném městě
Frenštátě p.R. získal další ze svých 6 titulů Mistra Československa na můstku v Plavech.
Jako vůdčí postava Remsovy party vítězil dále doma i v zahraničí. V roce 1969 zvítězil na letech v Planici, kde
současně vytvořil světový rekord skokem 164 m. Přes psychický nátlak v normalizačním období dokázal na
Mistrovství světa FIS 1970 ve Vysokých Tatrách dokázal vybojovat stříbrnou medaili na velkém můstku na
Štrbském Plese. V následujícím roce získal zlatý globus za dosud jediné české celkové vítězství v rakouskoněmeckém Intersportturné. Na XI. ZOH 1972 v japonském Sapporu obsadil 5. místo na středním a 10. místo na
velkém můstku. Svou poslední FIS medaili – bronzovou - vybojoval 3. místem na I. mistrovství světa v letech na
lyžích v Planici 1972.
Přes zisk mistrovského titulu na velkém můstku při M-ČSSR 1974 v Liberci nebyl zařazen do výpravy na
mistrovství světa FIS ve švédském Falunu. Přesto nezahořkl, začal studovat na FTV Univerzity Karlovy v Praze a
ze závodníka se stal v témže roce trenér. V roce 1976 obsadil jeho svěřenec František Novák 3. místo na ME
juniorů a v roce 1977 pak pod jeho vedením získal Pavel Fizek zlatou medaili na I. Mistrovství světa FIS juniorů
ve švýcarském Gstaadu. Další dvě sezóny vedl až do XIII. ZOH 1980 čs. reprezentační družstvo mužů. Následné
roky se vrátil jako šéftrenér k juniorské reprezentaci ČR, kde jeho svěřenci vybojovali na MSJ řadu medailí.
Od roku 1975 pracoval jako trenér a od roku 1985 pak jako šéftrenér Střediska vrcholového sportu
mládeže ve skoku na lyžích ve Frenštátě p.R. na Horečkách, kde výsledky jeho odchovanců Parmy, Dluhoše,
Rašky juniora, Ježe, Sakaly, Raszky, Krompolce, Kahánka, Sucháčka, Jandy a dalších mluví za vše. V letech
1993 až 1995 se ještě na dvě sezóny vrátil k seniorské reprezentaci ČR. V letech 1998-2002 byl místopředsedou
Svazu lyžařů ČR a hodně práci věnoval olympijské nadaci a Klubu olympioniků. Ve funkci vedoucího trenéra
mládeže v Tréninkovém centru skokanů ve Frenštátě p.R. se zasloužil o kontinuitu dobrých výsledků mladých
skokanů.
V roce 2003 byl Jiří Raška v pražském Karolinu při oslavách 100 let Svazu lyžařů ČR vyhlášen českým lyžařem
20.století. Od května 2005 byl již na zaslouženém důchodu, ale stále se jako místopředseda lyžařského oddílu
skokanů TJ Frenštát p.R. a až do roku 2010 člen Rady úseku skoku SL ČR velkou měrou podílel na rozsáhlých
investičních akcích při zvelebování areálu skokanských můstků ve Frenštátě p.R. na Horečkách kam stále
docházel a přispíval svými radami, pomocí a zkušenostmi.
U příležitosti státního svátku 28.10. 2011 byla prezidentem ČR propůjčena skokanské legendě Jiřímu RAŠKOVI
medaile „Za zásluhy“.
Vánoce prožil Jiří Raška v novojičínské nemocnici. Jak říkal, trápil ho kašel. Moc se těšil domů, chtěl vidět úspěch
českých skokanů na Turné čtyř můstků a chystal se na Olympiádu dětí a mládeže.
"Máme ve Frenštátě skokanskou část. Musím se dát brzy do pořádku, moc se na to těším. Čeká mě hodně práce,
ale je to pro děti a to je radost," řekl těsně po vánočních svátcích 2011..
Těšil se, jak v rodném Frenštátě pod Radhoštěm zapálí olympijský oheň na zimních hrách mládeže. Že se podívá
na další skokanské naděje. Že oslaví blížící se sedmdesáté první narozeniny.
Nic z toho již Jiří Raška nestihne..
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Poslední skok pana Jiřího Rašky…
Město, jeho obyvatelé, vyznavači a milovníci skokanského sportu i významné osobnosti se 27. 1. 2012 v tamním
kině naposledy rozloučili se skokanskou legendou, olympijským vítězem z roku 1968 a frenštátským patriotem
panem Jiřím RAŠKOU.
Na obřadu nechyběl legendární trenér Zdeněk REMSA, do jehož skupiny Raška na přelomu 60. a 70. let patřil,
ani další skokani z tzv. Remsa Boys - Dalibor MOTEJLEK, Zbyněk HUBAČ.
Osobně se zúčastnili rozloučení také skokané pozdější slavné generace např. Pavel PLOC, Ladislav DLUHOŠ
nebo Jaroslav SAKALA.

Za skokanský úsek se ve svém proslovu rozloučil jeho šéf Leoš ŠKODA

Hold u rakve vzdaly i současné české reprezentantky M. RAJNOCHOVÁ (vlevo)
a V. PUSTKOVÁ (vpravo) a další skokané TJ Frenštát p. R.

*

rodina a příbuzní se s panem Jiřím RAŠKOU rozloučila o den později 28.1. 2012
v obřadní síni městského hřbitova ve Frenštátu pod Radhoštěm.
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WORLD CUP - SVĚTOVÝ POHÁR MUŽI

Z našeho klubu se v trénincích a kvalifikacích pro závod SP představil Jiří MAZOCH:

Z kvalifikace do prvního závodu se Jiřímu Mazochovi postoupit nepovedlo:

Z kvalifikace se ani do druhého závodu se Jiřímu Mazochovi postoupit nepovedlo:

Frenštátský odchovanec a reprezentant ČR Jakub JANDA obsadil v rámci SP 2011/2012 celkově 25. místo
(185 bodů).Z jednotlivých závodů v nichž pravidelně bodoval se mu nejlépe vydařil ten v Sapporu v němž
obsadil 12. příčku.
Vydařilo se mu i Turné čtyř můstků 2011-2012 v němž v konečném hodnocení získal taktéž 12. pozici.
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KONEČNÉ POŘADÍ SP – MUŽI 2011 / 2012

WORLD CUP - SVĚTOVÝ POHÁR ŽENY
Svou historicky první sezónou začal i Světový pohár žen – náš klub v něm reprezentuje
Vladěna PUSTKOVÁ. V úvodním závodě sezóny získala své první body za 29. místo.

V historické premiéře ženského Světového poháru jsme měli i české zastoupení : první body získala
29.Vlaďka PUSTKOVÁ z TJ Frenštát p. R.

J. ŠIMEK – trenér reprezentačního týmu ČR:
„Čekal jsem od závodu více, vše ale negativní nebylo.Vlaďka ukázala, že se závody má větší zkušenosti,
přesto i ona pokazila jeden skok. Ve druhém kole skočila nejméně ze všech. Bavili jsme se o tom, že
kdyby předvedla svůj standard, mohla být okolo 23., 24. místa“
V. PUSTKOVÁ:
„Samozřejmě jde ale o prestiž a medializaci, takže oproti CoC byla všude spousta kamer a novinářů. Ale
největší a nejlepší změna byla atmosféra během závodu, která byla úžasná. Moc jsme si to s holkami
užívaly. Se svým výkonem spokojená nejsem. Dalo by se říct, že jsem dost zklamaná, protože nejsem
schopná v závodě předvést skoky, které předvádím v tréninku. Taky mě mrzí, že si nejsem schopná
udržet pozici, ze které startuji po prvním kole. Další závod SP je až za měsíc, takže se budu snažit na tom
do té doby zapracovat"
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Vladěna PUSTKOVÁ při startu v premiéře Světového poháru žen

Po delší pauze zavítaly na závod Světového poháru žen i české reprezentantky. Bez bodového zisku zůstala
tentokrát 40. Vlaďka PUSTKOVÁ
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Ve druhém závodě v Hinzenbachu bez bodového zisku zůstala opět 42. Vlaďka PUSTKOVÁ, nutno však
připomenout že bojovala nejen se soupeřkami ale i s virozou a nachlazením.
.

Ve finálovém posledním závodě sezóny SP žen obsadila Vlaďka PUSTKOVÁ tentokrát 43. místo.

Konečné pořadí Světového poháru - ženy
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KONTIMENTÁLNÍ POHÁR - ŽENY

V prvním letošním startu v rámci KP získaly body obě naše reprezentantky – 18. Vlaďka PUSTKOVÁ
i 26. Michaela RAJNOCHOVÁ.

Vlaďka PUSTKOVÁ

Michaela RAJNOCHOVÁ

Ve druhém startu v Zakopaném si pro body doskočila 23. Michaela RAJNOCHOVÁ.
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V domácím závodě KP v Liberci na bodované umístění dosáhla 21. Vlaďka PUSTKOVÁ

KONTIMENTÁLNÍ POHÁR ŽEN 2011/2012 – KONEČNÉ POŘADÍ :

* české reprezentantky neabsolvovaly všechny závody

Vlaďka PUSTKOVÁ

Michaela RAJNOCHOVÁ
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KONTIMENTÁLNÍ POHÁR - MUŽI

V trochu skokansky exotickém Turecku se Jiří MAZOCH umístil v závodě KP na 51. místě.

Ve druhém závodě je 31. Jiří MAZOCH - jen kousek před branami finálového kola.
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57. Jiří MAZOCH - to je umístění v dalším pokračování KP v Engelbergu.

70. Jiří MAZOCH – umístění které asi radost nepřineslo
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19. Jiří MAZOCH – to je umístění v rámci závodu KP ve Wisle.

V dalším závodě KP na dohled pódiu tentokrát skončil 5. Jiří MAZOCH.
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(konečné pořadí sezóny 2011 / 2012)

Jiří MAZOCH
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FIS CUP

Filip SAKALA na závodech FIS CUPU ve Szczyrku
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V dalším závodě FIS CUPu byl 56. Filip SAKALA

Ve druhém závodě FIS CUPu v Kraji byl 47. Filip SAKALA
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V dalekém USA vybojoval bodíky jediný český zástupce 12. Filip SAKALA.

Ve druhém závodě v USA si Filip Sakala doskočil ještě pro větší bodový příděl - 6. Filip SAKALA
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V libereckém závodě na body dosáhl 12. Jan MAZOCH. Bez bodů do hodnocení zůstali 33. David RIPPER
a 39. Robert KUBÁŇ.

KONEČNÉ POŘADÍ V SEZÓNĚ

KONEČNÉ POŘADÍ V SEZÓNĚ
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2011 / 2012

2010 / 2011 (porovnání)

MISTROVSTVÍ SVĚTA V LETECH NA LYŽÍCH 2012
Letošního MS v letech na lyžích 2012 se zúčastnil i frenštátský odchovanec a český reprezentant JAKUB
JANDA a nevedl si špatně.V závodě jednotlivců dolétl do vzdálenosti 218m a vytvořil si tak nový osobní
letecký rekord, obsadil 21. příčku.V soutěži družstev svými lety do vzdálenosti 208 + 202 m výrazně přispěl
k celkovému šestému místu českého týmu.

Jakub JANDA si vytvořil nový osobní rekord (218 m) a měl radost
A takto si vedli čeští reprezentanti v soutěži družstev MS v letech na lyžích 2012:
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V. ROČNÍK ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLADEŽE DO 16-TI LET
SOUTĚŽE VE SKOKU NA LYŽÍCH
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V. ROČNÍK ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLADEŽE DO 16-TI LET
SOUTĚŽE VE SKOKU NA LYŽÍCH
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V. ROČNÍK ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLADEŽE DO 16-TI LET
SOUTĚŽE VE SKOKU NA LYŽÍCH - DRUŽSTVA
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Domácí závody a akce v rámci ČR
s účastí skokanů TJ Frenštát p. R.
RKZ - Desná v Jizerských horách
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(7. 1. 2012)

RKZ - Desná v Jizerských horách
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(7. 1. 2012)

RKZ - Desná v Jizerských horách (8. 1. 2012)
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RKZ - Desná v Jizerských horách (8. 1. 2012)

RKZ - Lučany nad Nisou (14. 1. 2012)
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RKZ - Lučany nad Nisou (14. 1. 2012)
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RKZ - Lučany nad Nisou (15. 1. 2012)
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RKZ - Lučany nad Nisou (15. 1. 2012)

Podium kategorie žáci 11+12

Podium kategorie žačky 11+12
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RKZ - Lučany nad Nisou (15. 1. 2012)
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RKZ - Harrachov (21. 1. 2012)

21.1. 2012
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RKZ - Harrachov (21. 1. 2012)
21.1. 2012

21.1. 2012

RKZ - Lomnice nad Popelkou (4. 2. 2012)
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RKZ - Lomnice nad Popelkou (4. 2. 2012)
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RKZ - Lomnice nad Popelkou (4. 2. 2012)
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RKZ - Lomnice nad Popelkou (5. 2. 2012)
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RKZ - Lomnice nad Popelkou (5. 2. 2012)

RKZ - Liberec , mistrovství ČR
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(11. 2. 2012)

RKZ - Liberec , mistrovství ČR

(11. 2. 2012)

RKZ - Liberec , mistrovství ČR

(12. 2. 2012)
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RKZ - Liberec , mistrovství ČR

(12. 2. 2012)

RKZ - Frenštát p. R. - Memoriál K. Polívky (18. 2. 2012)
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RKZ - Frenštát p. R. - Memoriál K. Polívky (18. 2. 2012)
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RKZ - Frenštát p. R. - Memoriál K. Polívky (18. 2. 2012)

RKZ - Frenštát p. R. - Memoriál K. Polívky (19. 2. 2012)
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RKZ - Frenštát p. R. - Memoriál K. Polívky (19. 2. 2012)
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RKZ - Frenštát p. R. - Memoriál K. Polívky (19. 2. 2012)
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MČR - Harrachov (10. 3. 2012)

PETR VAVERKA na medailových stupních – druhé místo putuje do Frenštátu
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MČR - Harrachov (10. 3. 2012)

SEBASTIAN KELLERMANN na stupních vítězů (2.)
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MČR - Harrachov (10. 3. 2012)

Další stříbro do Frenštátu p. R. – FILIP SAKALA (vlevo) mezi dorostenci

LUCIE HÖFEROVÁ (vpravo) si doskočila pro bronzovou medaili
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MČR - Harrachov (10. 3. 2012)

VLADĚNA PUSTKOVÁ (vlevo) byla stříbrná v kategorii žen
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MČR - Harrachov (11. 3. 2012)

Smíšené družstvo ve složení S. KELLERMANN a L. HÖFEROVÁ získalo bronz (vpravo)
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MČR - Harrachov (11. 3. 2012)

FILIP SAKALA

MICHAELA RAJNOCHOVÁ
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Malé ohlédnutí za zimní sezónou 2011 - 2012
Filip SAKALA:
Sezóna nebyla špatná, jsem spokojený s výsledky a první účastí ve FIS Cupu . Byla to hlavně zkušenost a
motivace do další sezóny, taky jsem poznal, v čem mám rezervy a že na sobě budu muset víc pracovat, jestli chci
být jednou nejlepší. Před sezónou jsem měl jasný cíl a to udělat body ve FIS Cupu, abych mohl v příštím roce
vyjet na Kontinentální pohár. Pravda, sezóna mohla být o něco lepší, ale je to sport. Jednou se daří a jednou zase
ne. Obzvlášť u sportu jakým jsou skoky na lyžích. Hodně se mi vydařily skoky na MČR, kde jsem obsadil 4. a 6.
místo v juniorské kategorii a budu na ně chtít v následující sezóně navázat. Do následující sezóny je hodně co
zlepšovat. Hlavně ve škole, abych potom měl víc času na skoky a na trénink. Co se týče skoků, ukáže čas, jak si
budu stát kondičně a jaká bude na jaře forma, každopádně jsem silně motivovaný do další sezóny. Určitě bych se
chtěl zlepšit po fyzické stránce a v koncentraci na skok, mnohokrát se mi letos stalo, že jsem nebyl na svůj skok
koncentrovaný ani ne na 50 %, inu to víte, když skáčou tak pěkné skokanky, pak je těžké soustředit se jen na
skok (smích). Do následující sezóny už bych byl spokojený s nějakým tím bodíkem z Kontinentálního poháru.
Vladěna PUSTKOVÁ:
„S celou letošní sezonou jako takovou nejsem spokojená ani trochu. Jsem ze svých výsledků hodně zklamaná.
Začátkem sezony jsme absolvovaly dvě skokanská soustředění v Ramsau, kde jsem skákala docela vyrovnaně a
taky první závod SP Lillehameru nasvědčoval tomu, že bych mohla nějaké ty body v sezoně nasbírat. Od té doby
to ale šlo s mou formou z kopce. Problém byl hlavně v tom, že jsem nebyla schopná udržet si váhu v limitu, který
nám byl vedením určen jako podmínka nominace na SP. Ztratila jsem tak kontakt s konkurencí a bohužel jsem
neměla možnost kvalitně potrénovat a dostat se tak zpátky do formy. Během sezony mě také trápily časté virózy,
které mojí fyzické a psychické kondici určitě nepomohly. Ale tato sezona už je minulostí a já se teď budu snažit
připravit se na další."
Michaela RAJNOCHOVÁ:
„S celkovým umístěním v CoC nejsem spokojená. V přípravném období jsem měla pád na K-95 u nás ve
Frenštátě, který jsem si odležela pár dní v nemocnici. Po pádu u mě zůstal psychický blok, který mám problém
odstranit. Snažím se na tomto problému zapracovat. Výsledky se ale dostavují pomaleji, než jsem očekávala, ale
určitě to doženu. Určitý cíl na příští sezonu pro mě bude nominace do SP, ale záleží na mnoha okolnostech,
například jaká bude příprava na letní sezonu. Určitě bych byla ráda, kdybych se umístila, pokud budu
nominovaná, do 30 místa. Chtěla bych jít postupnými krůčky k vyšším cílům."

52

53

54

V. MATĚJKA a P. VAVERKA

S. KELLERMAN

L. HÖFEROVÁ

R. SELCER
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Jirko, jsi tu dál s námi,
ta pohádka musí pokračovat…
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