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DOMÁCÍ ZÁVODY A AKCE V RÁMCI ČR
FRENŠTÁT p. R. (8. 5. 2013) – přemístění tribuny vítězů na dojezdu můstku K 95 m
Ve středu 8. května 2013 byla v areálu můstků Jiřího Rašky ve Frenštátě p.R po předchozích přípravách tzn. demontáži reklamních panelů a jejich nosné konstrukce - definitivně přemístěna ze svého původního místa po
levé straně můstku K 95 m ve středu oblouku dojezdu tribuna vítězů. Pomocí těžké mechanizace byla po
odřezání nosných stojek konstrukce tribuny zvednuta a přenesena cca 80 metrů na levý konec dojezdu před
vlajkové stožáry, kde byla tentýž den zabetonována.Byla to jedna z akcí v rámci příprav na srpnové mezinárodní
FIS závody a MČR II. ročníku MEMORIÁLU JIŘÍHO RAŠKY (30. a 31.08.2013).

zvednutí a přemísťování na nové místo

nové umístění nyní bude před vlajkovými stožáry
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BESKYDSKÉ TURNÉ ŽÁKŮ 2013

KOZLOVICE (20. 6. 2013) – úvodní závod Beskydského turné
•

Dan SVOBODA si vyrovnanými skoky doskočil pro třetí místo.
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• Pro hezké třetí místo si doskočil Benedikt HOLUB, hned za ním byl čtvrtý Sebastian KELLERMANN,
do desítky se vešel i Radek SELCER na místě osmém.

NÝDEK (21. 6. 2013) – druhý závod Beskydského turné
•

Anežka ŠMAHLÍKOVÁ obsadila hezké šesté místo v závodě
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•

Petr VAVERKA si doskočil pro místo šesté, hned za ním bral místo sedmé Josef BRODSKÝ.

• Hned tři skokané z Frenštátu p. R. se umístili v první desítce výsledkové listiny závodu.
Pro místo sedmé doskočil Radek SELCER, následován Sebastianem KELLERMANNEM jenž byl osmý,
na deváté příčce pak byl Benedikt HOLUB
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•

V závodě si doskočil Dušan DOLEŽEL pro místo sedmé a Marcel VYVIAL pro osmou příčku.

FRENŠTÁT p. R. (22. 6. 2013) – třetí závod Beskydského turné
•

na domácím můstku si doskočil Daniel SVOBODA pro místo páté a Tomáš HANÁK pro osmou příčku.

Daniel SVOBODA obsadil v závodě páté místo
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•

na domácí půdě si pro hezké druhé místo doskočila Anežka ŠMAHLÍKOVÁ, její kolega Jiří POKORNÝ
byl pátý.

Anežka ŠMAHLÍKOVÁ při svém skoku a na stupních vítězů
•

v závodě si pro šesté místo doskočil Josef BRODSKÝ, jeho týmový kolega Petr VAVERKA obsadil
místo osmé
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Josef BRODSKÝ a Petr VAVERKA
• ze třetí příčky se mohl radovat Sebastian KELLERMANN, na solidním sedmém místě byl pak
Radek SELCER.
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•

v závodě si pro šesté místo doskočil Dušan DOLEŽEL, jeho týmový kolega Marcel VYVIAL obsadil
místo osmé

Dušan DOLEŽEL a Marcel VYVIAL při svých skocích

ROŽNOV p. R. (23. 6. 2013) – finálový závod Beskydského turné
•

Daniel SVOBODA se v posledním závodě umístil na pátém místě
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•

pro páté místo doskočila Anežka ŠMAHLÍKOVÁ, její týmový kolega Jiří POKORNÝ obsadil místo
osmé

•

Turné zakončil Petr VAVERKA na bedně a mohl se radovat ze třetího místa v závodě,
Josef BRODSKÝ obsadil místo deváté

• poslední závod Turné přinesl Sebastianu KELLERMANNOVI umístění těsně pod stupni – čtvrté místo,
Radek SELCER obsadil sedmou příčku
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•

Dušan DOLEŽEL se mohl radovat z druhého místa po skoku dlouhém 68 m.

BESKYDSKÉ TURNÉ 2013 – celkové pořadí po všech závodech:
•

v kategorii Předžáci obsadil Daniel SVOBODA v rámci Turné páté místo

•

v kategorii Žáci 9+10 obsadila Anežka ŠMAHLÍKOVÁ v rámci Turné čtvrté místo a mezi kluky se
rozhodně neztratila, Jiří POKORNÝ byl celkově sedmý.
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•

v první šestici máme zásluhou pátého Petra VAVERKY a šestého Josefa BRODSKÉHO dvojnásobné
zastoupení.

•

vyrovnané výkony v průběhu Turné vynesly Sebastiana KELLERMANNA na celkově druhou
příčku.Dobře si vedl i Radek SELCER za což mu náleží páté místo.

•

Dušan DOLEŽEL jen těsně obsadil nakonec celkovou čtvrtou příčku, od místa třetího jej dělily tři
desetiny bodu.. každopádně na Turné odvedl dobrý výkon.
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LOMNICE NAD POPELKOU (21. 6. 2013) – SAMOHÝL skokanská exhibice
Na již tradiční akci o výhru bojovala smíšená družstva složená z české reprezentace skokanů, skokanek a
sdruženářů, přičemž každý tým tvoří zástupci těchto tří severských disciplín. Z konečné výhry se radovali Borek
SEDLÁK, Michaela DOLEŽELOVÁ a sdruženář Miroslav DVOŘÁK.
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ROŽNOV p. R. (29. 6. 2013) – O pohár starosty města
•

zásluhou Dušana DOLEŽELA jsme si do Frenštátu odvezli vítězství

•

pohled na výsledky závodu žen je radostný – stupně vítězů si podmanily pouze skokanky z Frenštátu
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FRENŠTAT p. R. (20. 7. 2013) – Cena města Frenštát p. R.
•

Dušan DOLEŽEL na domácím můstku potvrdil dobrou výkonnost léta a obsadil druhé místo
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LOMNICE n. P. (11. 8. 2013) – VELKÁ CENA
•

Sebastian KELLERMANN si odváží cenné vítězství, Radek SELCER byl pod stupni - čtvrtý

Sebastian KELLERMANN na stupni nejvyšším
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Lomnice n. P. – VELKÁ CENA (11. 8. 2013):
•

Dušan DOLEŽEL si doskočil pro čtvrté místo

•

aby bylo radosti ještě více v kategorii žen zvítězila Michaela RAJNOCHOVÁ

Michaela RAJNOCHOVÁ na stupni nejvyšším
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Lomnice n. P. – VELKÁ CENA (11. 8. 2013):

Odchovanec Frenštátu v barvách Dukly Liberec Jiří MAZOCH byl pátý
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LOMNICE n. P. (23. 8. – 24. 8. 2013) – MALÁ CENA
•

v soutěži družstev si naše první družstvo v kategorii mladších žáků r. 2002 doskočilo pro pěkné
třetí místo
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•

Anežka ŠMAHLÍKOVÁ se opět ve společné kategorii s kluky neztratila a obsadila hezké páté místo

•

zásluhou Petra VAVERKY jsme se mohli radovat z druhého místa

•

Benedikt HOLUB doskočil těsně pod stupně vítězů – čtvrté místo
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umístění zbývajících skokanů TJ Frenštát p. R.

FRENŠTÁT p. R. (30. 8. 2013) – letní mistrovství ČR
Na můstku K-95 bojovali o juniorský titul letního mistra ČR junioři.Nechyběli ani zástupci našeho oddílu
Dušan DOLEŽEL a Jakub ŠPOK.

FRENŠTÁT p. R. (31. 8. 2013) – letní mistrovství ČR
Titul letní mistryně ČR náleží Michaele DOLEŽELOVÉ, stříbro pak Vladěně PUSTKOVÉ a čtvrté místo
obsadila Michaela RAJNOCHOVÁ – výrazný úspěch skokanek TJ Frenštát p. R.
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Bodové rozdíly na medailových pozicích byly velice těsné a rozhodly o tom, že letním mistrem ČR pro rok 2013
se stal Roman KOUDELKA před reprezentačními kolegy Jakubem JANDOU a Lukášem HLAVOU.

Letní mistryně ČR Michaela DOLEŽELOVÁ,
vlevo druhá Vladěna PUSTKOVÁ

Mistrovský titul si odváží Roman KOUDELKA,
Jakub JANDA obsadil těsně druhé místo

Jakub JANDA – druhé místo na MČR:
•

„ Tři týdny jsem stál, měl jsem zraněné koleno, takže jsem si po
dlouhé době zase skoči.l No jo no, tak to je, to je náš sport. Prostě
zkušební kolo je od slova zkusit, aby se to zkusilo, pak je závod a
vyhrává se druhým kolem"

•

„Já bych neřekl, že ten můstek nějak dobře znám, protože tady ve
Frenštátě, dá se říct, skáču minimálně. Za tento rok jsem tu udělal
nějaký třináctý skok”

•

„Forma, forma… Já nevím, co je to forma, co není forma. Prostě buď
ty skoky jdou, nebo nejdou. Teď to v poslední době nebylo špatné.
Uvidíme, co bude v zimě, snad si vyskáču Světový pohár a v zimě ho pojedu. Teď je těžké o tom
mluvit. Nevím, co bude zítra, natož za dva měsíce. Každý chce jezdit Světové poháry a skákat tam
co nejlíp”
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ROŽNOV a FRENŠTÁT p. R. (4. – 7. 9. 2013) – 8. letní MS veteránů
Ve dnech 4 - 7.9. 2013 proběhlo v Rožnově p.R. MS veteránů ve skoku na lyžích,kterého se
zúčastnili skokané ze šesti zemí a to z Ruska,Slovenska,Německa,Ukrajiny, Švédsko a domácí
České republiky. Závody proběhly na můstcích K95 ve Frenštátu a na K70 a K35
v Rožnově p/R.
V hodnocení národů obsadilo Česko první místo se ziskem 14 zlatých, 6 stříbrných a 4
bronzových ,druhé Slovensko 7 zlatých ,3 stříbrné a 4 bronzové. Závodům přihlíželo asi 350
diváků,za krásného slunečného počasí . V kategorii do 30 let, která se nepočítala do hodnocení
MS se za frenštátský klub představili Petr ERMIS a Radim VALA. V kategorii do 34 let se svými skoky
prezentoval David KRYŠKE. Nejstarším účastníkem byl Rus Sergej Leninski (r. 1945).
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DESNÁ (27. 9. 2013) – RKZ

•

Anežka ŠMAHLÍKOVÁ se ve společné kategorii s kluky neztratila

•

Petr VAVERKA si doskočil pro vítězství
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Umístění zástupců TJ Frenštát p. R. – kategorie žáci a žačky 13-14:

DESNÁ (28. 9. 2013) – MČR žactva

•

Jiří POKORNÝ si vyrovnanými skoky doskočil pro bronz

•

Petr VAVERKA si odváží mistrovský titul
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•

Radek SELCER skončil na stříbrném stupínku, Klára KUBEČKOVÁ mezi děvčaty získala zlato
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LIBEREC (28. 9. 2013) – RKZ
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ROŽNOV p. R. (5. 10. 2013) – RKZ
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•

Petr VAVERKA vedl po prvním kole, ale kratší metry v kole druhém jej připravily o vítězství

Petr VAVERKA na stupních vítězů
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•

Radek SELCER vítězem, Sebastian KELLERMANN druhý – gratulace oběma.
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Stupně MČR na můstku K 70 – zleva: V. PUSTKOVÁ, M. DOLEŽELOVÁ a M. RAJNOCHOVÁ
Závod žen si podmanily skokanky TJ Frenštát p. R. a obsadily kompletní stupně vítězů

FRENŠTÁT p. R. (6. 10. 2013) – Čokoládová cena ( RKZ, MČR)
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•

Anežka ŠMAHLÍKOVÁ vybojovala na domácí půdě mistrovský titul
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•

Petr VAVERKA si doskočil na domácím můstku pro mistrovský titul

Petr VAVERKA na stupni nejvyšším
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Klára KUBEČKOVÁ na stupních vítězů

34

5. Sebastian KELLERMAN v kategorii žáků 13-14

•

Dušan DOLEŽEL vybojoval stříbrnou příčku

Dušan DOLEŽEL (vlevo) na stupních vítězů
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LETNÍ SERIÁL MČR 2013

A. ŠMAHLÍKOVÁ
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Petr VAVERKA měl vydařenou letní část sezóny
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S. KELLERMANN

K. KUBEČKOVÁ
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NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ (12. 10. 2013) – RKZ
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ZAHRANIČNÍ ZÁVODY
Již tradičním startem do letní sezóny byl Memoriál L. a W. Tajnerowých v polském Goleszowě na kterém
nechyběli ani zástupci českých klubů mezi jinými i z TJ Frenštát p. R.

GOLESZOW

(4. 5. 2013)

V závodě děvčat na můstku K-17 vítězství putovalo do Frenštátu zásluhou Kláry KUBEČKOVÉ.

Petr VAVERKA a Klára KUBEČKOVÁ si z Polska odvážejí vítězství ve svých kategoriích
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V závodě žáků ročníku 2003 na můstku K-17 zvítězil také zástupce z Frenštátu – tentokrát Petr VAVERKA.

V závodě žáků ročníku 2001 na můstku K-30 se Radek SELCER umístil těsně pod stupni vítězů.

Benedikt HOLUB (vlevo) se umístil na druhém místě, Radek SELCER si doskočil pro místo čtvrté
Mezi žáky ročníku 2000 na můstku K-30 se na druhém místě umístil Benedikt HOLUB.
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SZCZYRK

(18. 5. 2013) – Memoriál T. Pawlusiaka
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Petr VAVERKA obsadil třetí a Josef BRODSKÝ místo šesté

Klára KUBEČKOVÁ obsadila šesté místo

O servis se postarali J. SELCER a P. VAVERKA
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ŽLTÉ PIESKY

(15. 6. 2013) – O pohár města Banská Bystrica

Na nejmenším můstku K 18 zvítězil Josef BRODSKÝ, pro třetí místo doskočil Petr VAVERKA.

Na můstku K 38 těsně pod stupni zůstal Sebastian KELLERMANN.
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GA - PA

(26. 7. – 27. 7. 2013) – FIS Schüler GRAND PRIX

Na tradičních žákovských závodech FIS Schüler Grand Prix jsme i v letošním létě měli své zástupce, kteří měli
možnost porovnat se se světovou konkurencí.
•

Petr VAVERKA obsadil ve své kategorii 27. místo

•

Radek SELCER obsadil ve své kategorii 24. místo

•

Klára KUBEČKOVÁ se umístila v TOP 10 na 9. místě
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•

v soutěži družstev byl Petr VAVERKA členem českého týmu, který obsadil šesté místo

•

Klára KUBEČKOVÁ a Radek SELCER byli členy českého týmu který obsadil osmé místo
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GRAND PRIX - ŽENY
HINTERZARTEN

(26. 7. 2013)

V Hinterzartenu úvodním závodem odstartoval elitní ženský seriál.Na startu nechyběly ani české reprezentantky.
30. Vladěna PUSTKOVÁ si vybojovala bod do hodnocení LGP, její frenštátská kolegyně se rozloučila po prvním
kole: 37. Michaela DOLEŽELOVÁ

Vladěna PUSTKOVÁ si z úvodního závodu odváží bod za 30. místo
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HINTERZARTEN

(27. 7. 2013) – závod smíšených týmů

V závodě smíšených družstev nás reprezentoval tým ve složení M. DOLEŽELOVÁ – L. HLAVA – V. PUSTKOVÁ
- R. KOUDELKA a s celkovým ziskem 360,1 bodů obsadil nepostupové 9. místo.
Mužská část týmu předvedla dobré skoky, bohužel ženskému zastoupení z Frenštátu metry scházely a na lepší
umístění to v součtu stačit nemohlo.
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COURCHEVEL

(14. 8. 2013) – závod smíšených týmů

V závodě smíšených družstev nás reprezentoval tým ve složení L. MÍKOVÁ – R. KOUDELKA
– M. DOLEŽELOVÁ – A. HÁJEK a v celkovém součtu získal 351,8 bodů, což znamenalo 10. místo,
výsledkově tedy podobně jako v Hinterzartenu – tým se do finálového kola neprobojoval.
Mužská polovina týmu zaznamenala povedené skoky, ta ženská už méně.Michaela Doleželová z našeho klubu
byla svým skokem dlouhým 85,5 m zklamána.Z vítězství se radovalo družstvo Německa.

Michaela DOLEŽELOVÁ byla členkou smíšeného družstva ČR na GP v Courchevelu
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COURCHEVEL

(15. 8. 2013)

V dalším individuálním závodě LGP žen nechyběly české reprezentantky z TJ Frenštát..Pro první letní bodový
zisk si doskočila 26. Michaela DOLEŽELOVÁ Těsně před branami finále zůstala 33. Vladěna PUSTKOVÁ.

26. Michaela DOLEŽELOVÁ si připsala své první body do hodnocení LGP

33. Vladěna PUSTKOVÁ tentokrát do finálového kola nenahlédla
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NIZHNY TAGIL

(13. 9. 2013)

Po menší pauze pokračoval elitní letní seriál žen v Rusku. Z našich skokanek na body dosáhla opět naše
25. Michaela DOLEŽELOVÁ.
33. Vladěna PUSTKOVÁ se do finálového kola neprobojovala.

25. Michaela DOLEŽELOVÁ si připsala další body do hodnocení GP

33. Vladěna PUSTKOVÁ se do finálového kola neprobojovala
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NIZHNY TAGIL

(14. 9. 2013)

I ve druhém závodě v Nižném Tagilu se mohla 22. Michaela DOLEŽELOVÁ radovat z bodového zisku,
její reprezentační a oddílová kolegyně 32. Vladěna PUSTKOVÁ zůstala těsně před branami finále.

ALMATY

(21. 9. 2013)

V Almaty dosáhla 14. Michaela DOLEŽELOVÁ v rámci GP svého nejlepšího umístění a prodloužila šňůru
závodů v nichž se jí podařilo získat body. 37. Vladěna PUSTKOVÁ se opět loučila po prvním kole
a svůj bodový zisk nerozšířila.
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Michaela DOLEŽELOVÁ
byla se 14. a 16. místem v Almaty
spokojena

ALMATY

Vladěna PUSTKOVÁ
ve finálovém závodě bodovala
28. místem

(22. 9. 2013) – finálový závod letní GP

Finálový závod letní GP žen jen potvrdil korunovaci Sáry Takanashi z Japonska, jenž vyhrála celkově tento
prestižní seriál.Postavení současné nejlepší české skokanky potvrdila v závodě 16. Michaela DOLEŽELOVÁ,
tři body do své sbírky získala také 28. Vladěna PUSTKOVÁ.
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LETNÍ GRAND PRIX 2013 – KONEČNÉ POŘADÍ:
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Sara TAKANASHI (Japonsko)
celková vítězka letní GRAND PRIX 2013

Michaela DOLEŽELOVÁ
29. místo – 53 bodů v hodnocení GP

MINULÁ SEZÓNA – LETNÍ GRAND PRIX 2012
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ALPEN CUP - ŽENY
PŐHLA (14. 8. 2013)
9. Michaela RAJNOCHOVÁ – to je umístění v rámci úvodního závodu poháru ALPEN CUP.

PŐHLA (15. 8. 2013)
Ve druhém závodě si naše zástupkyně a česká reprezentantka poněkud pohoršila: 13. Michaela RAJNOCHOVÁ
.
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BISCHOFSGRÜN

(17. 8. 2013)

Ve třetím pokračování se opět dařilo lépe : 5. Michaela RAJNOCHOVÁ,

BISCHOFSGRÜN

(18. 8. 2013)

Náročný program zakončil pak čtvrtý závod v průběhu pár dnů: 7. Michaela RAJNOCHOVÁ
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ALPEN CUP – PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ po letní části:

Michaela RAJNOCHOVÁ se představila i v rámci poháru ALPEN CUP
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FIS CUP - ŽENY
FRENŠTÁT p. R. (30. 8. 2013)
Další závod poháru FIS CUP zavítal do Frenštátu p. Radhoštěm.K radosti českých fanoušků zvítězila domácí
Michaela DOLEŽELOVÁ před favorizovanými skokankami ze Slovinska, jenž pravidelně bodují ve SP.
4. Vladěna PUSTKOVÁ po kratším prvním skoku zůstala pod stupni.
Bodovala také 10. Michaela RAJNOCHOVÁ.

Vítězná
Michaela DOLEŽELOVÁ

Vladěna PUSTKOVÁ si na domácí půdě doskočila pro 4. místo
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FRENŠTÁT p. R. (31. 8. 2013)
V sobotním závodě jsme měli opět důvod k radosti. 1. Michaela DOLEŽELOVÁ si zopakovala vítězství,
4. Vladěna PUSTKOVÁ jen velice těsně přišla o umístění na stupních, bodový zisk si připsala opět také
9. Michaela RAJNOCHOVÁ Prvenstvím obhájila M. Doleželová i vítězství v Memoriálu Jiřího RAŠKY.

Stupně vítězů závodu FIS CUPU žen a Memoriálu Jiřího RAŠKY
zleva Urša BOGATAJ, vítězná Michaela DOLEŽELOVÁ a Špela ROGELJ

4. Vladěna PUSTKOVÁ na věži můstku

9. Michaela RAJNOCHOVÁ
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FIS CUP – KONEČNÉ POŘADÍ:

Umístění zbývajících českých reprezentantek v rámci konečného pořadí poháru FIS CUP – léto 2013:

Michaela DOLEŽELOVÁ v poháru FIS CUP obsadila konečné 2. místo
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GRAND PRIX - MUŽI
NIZHNY TAGIL

(14. 9. 2013)

Poprvé v letní sezóně naskočil do seriálu GRAND PRIX i frenštátský odchovanec v barvách Dukly Liberec
Jakub JANDA a návrtat mezi elitu do byl velice vydařený.V prvním závodě v Nyžném Tagilu obsadil
bronzový stupínek.

Jakub JANDA:
„Chtěl jsem se účastnit už letní Grand Prix v Hakubě, ale v Kontinentálním poháru v Kuopiu jsem si
poranil koleno při druhém skoku, takže jsem nemohl trénovat několik týdnů. Ale i po této přestávce to pro
mě dopadlo dobře, takže teď hledím s důvěrou k letošní zimě. Změnil jsem svůj trénink a trochu větší
důraz nyní kladu na silový trénink. Celkově lze říci, že jsem teď dal víc do všeho, protože to bude moje
poslední sezona. V tuto chvíli nevím, co můžu očekávat od zítřejšího závodu na velkém můstku."

3. Jakub JANDA (vlevo) v závodě letní GP
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NIZHNY TAGIL

(15. 9. 2013)

Výsledkově výborný víkend Jakub JANDA završil v závodě na velkém můstku, kde si vyrovnanými a dlouhými
skoky doskočil pro celkové vítězství.

Jakub JANDA:
„Jsem ve velmi dobré kondici. Spokojenost je také určitě s dvěma umístěními na stupních vítězů, byl to
opravdu skvělý víkend. Pokud jsem opravdu znovu v mé nejlepší formě, projeví se to v zimě. Trénuju
stejně, jako v letech 2005 a 2006. A cítím se velmi silný. Společně s mým trenérem se nyní musíme
rozhodnout, jestli pojedu do Almaty"

Jakub JANDA zaslouženě na stupni nejvyšším
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Jakub JANDA se ohlíží za vydařeným víkendem v rámci letní GP
Z ruského Nižného Tagilu se vracel dvacet hodin, ale úmorné cesty z Uralu
rozhodně nelituje. Skokan na lyžích Jakub Janda vyhrál po osmi letech závod letní
Grand Prix.
Stála tedy cesta do asijské části Ruska za to? V sobotu třetí místo, v neděli
vítězství…
Ta cesta byla šílená. Nejprve jsme měli objednaný odvoz na letiště na čtvrtou
hodinu a přijel ve tři čtvrtě na šest. Někteří kluci čekali už od tří, takže byl autobus
úplně plný a někdo musel jet taxíkem. Pak jsme dlouho seděli v letadle, které mělo
zpoždění, a v Moskvě jsme přebíhali letiště jako jedni z posledních. Ale určitě
nelituju, byl to pěkný víkend.
Vám se v létě dařilo vyhrávat i závody Kontinentálního poháru, platí u vás
úměra, že když je povedené léto, daří se i v zimě?
Neplatí. Léto je léto a zima je zima. Stejně člověk musí makat dál, mnohem
důležitější jsou první závody v zimě. Ale pro psychiku jsou takové výsledky určitě povzbuzující.
Vedle vítězství vás ale ve finském Kuopiu potkal i pád, při němž jste si poranil koleno.
Byl jsem asi tři týdny bez tréninku, teprve pak jsem s ním lehce začal, ale nešlo to naplno. Potom jsem si zkusil
skočit na můstku, dopadlo to dobře a týden nato už jsem závodil v Rusku, kde to taky vyšlo.
Ohlásil jste, že následující sezóna bude vaší poslední. Bylo to těžké rozhodnutí?
Podívejte, je mi pětatřicet, pro tenhle sport už jsem starý. Končit jsem chtěl už dávno, ale řekl jsem si, že do
olympiády vydržím. Pokud se na ni nominuju, bude to moje poslední štace, takhle to chci dodržet. Žádné
rozhodování, jestli pokračovat, prostě takhle jsem to oznámil.
Řekl jste si, že když vás čeká poslední rok, dáte do něj všechno?
Dá se to tak říct. Je fajn, že to skákání vypadá od začátku dobře. Kdyby se nedařilo, třeba bych to zabalil už po
létě, takhle k tomu není důvod. Tak uvidíme, co přijde…
Loňská sezóna byla vaší asi nejhorší v kariéře. Co jste po ní změnil?
Vrátil jsem se ke starým věcem, k tréninku, jaký jsem měl v sezóně 2005/2006. Začal jsem zase skákat trochu
jinak, mám jiné lyže.
Nelíbily se vám velké změny, jimiž skoky v posledních letech prošly, ať už se týkaly větrných přepočtů
nebo těsnějších kombinéz. Jste rád, že letos se nic výrazně nemění?
Je to tak, každý rok se měnilo něco, co mi nesedělo, ani se to nedalo otestovat, člověk si musel zvykat. Letos je
olympijský rok, tak žádnou zásadní změnu udělat nemohli.
Jde na vás nějaká nostalgie, když objíždíte dějiště závodů naposledy v kariéře?
Vůbec to nevnímám, tím si nezatěžuju hlavu. Život jde dál, nějaká nostalgie asi přijde, ale teď nemá smysl se
ohlížet.
Co budete dělat, až zima skončí?
To je další věc, kterou se nezatěžuju. Během dalších tří měsíců si budu chtít najít práci, ale teď chci mít v hlavě
jinačí věci.
Do Světového poháru se letos vrací váš vrstevník a dlouholetý soupeř Janne Ahonen. Věříte mu, že se
vrátí zase do špičky?
Janne už se loučil několikrát a zase se vrátil. Já ho letos ještě nepotkal, ale po návratu je zase nejlepší z Finů, k
tomu není co dodat. I když oni jsou v pasti se sponzory, mají velké problémy, v tom je může zvednout. Janne
zatím nemá individuální medaili z olympiády, myslím, že hlavně kvůli ní se vrací.
Zmínil jste, že Ahonen se vracel na můstky několikrát. U vás to nehrozí?
U mě asi ne. Možná se někdy opiju v hospodě a chlapi mě vyhecujou, ať si ještě někdy zajdu skočit. Ale do
Světového poháru bych se určitě nevracel.
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GRAND PRIX 2013 – KONEČNÉ POŘADÍ:
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MINULÁ SEZÓNA – GRAND PRIX 2012:
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KONTIMENTÁLNÍ POHÁR - MUŽI
STAMS (29. 6. 2013)
Úvodní závod KP mužů ve Stamsu se po polovině dobře vyvíjel pro odchovance našeho klubu v barvách Dukly
Liberec Jakuba JANDU, jenž byl na vedoucí pozici. V kole druhém však předvedl kratší skok – přesto však
získal body za šesté místo.

STAMS (30. 6. 2013)
V nedělním závodě Jakub JANDA útočil na konečné umístění ze čtvrté pozice a nejdelší skok k hranici 115 m
mu zajistil vítězství.

Jakub JANDA zažil při KP ve Stamsu vydařený víkend
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KRANJ (6. 7. 2013)
Ve třetím závodě seriálu KP v Kranji hlavně díky nejdelšímu skoku 113,5 m ve finálovém kole Jakub JANDA opět
zvítězil.

Jakub JANDA:
"Vydal jsem se správným směrem a uvidíme, co bude dál. Kdybych na Kontinentálu nepostoupil z
kvalifikace, tak by to byl těžký vstup. Takhle vidím, že to funguje, ale hlavně chci mít ze skoků radost.
Je třeba si začít věřit. Náš sport je o hlavě, a když si věříš, tak víš, že skočíš"

KRANJ (7. 7. 2013)
V neděli za povětrnostních podmínek nepříliš příznivých si Jakub JANDA připsal další body do hodnocení KP,
tentokrát za 20. místo.
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KUOPIO (3. 8. 2013)
Po menší pauze pokračoval KP mužů v Kuopiu a nechyběl na něm frenštátský odchovanec v barvách Dukly
Liberec Jakub JANDA, který si vyrovnanými skoky zajistil vítězství. Stanul tak potřetí v letní sezóně KP na
stupeň nejvyšší.

Jakub JANDA si v Kuopiu připsal další vítězství v seriálu KP

KUOPIO (4. 8. 2013)
V nedělním závodě v úvodním kole předvedl Jakub JANDA veleskok (135,5 m), jenž ovšem neustál, při jeho
zvládnutí by jej pravděpodobně neminulo další vítězství i přesto jej mohlo těšit, že svými výsledky napomohl k
rozšíření české kvóty pro druhou periodu letní GP. I tak byl pohled na výsledkovou listinu opět pro
odchovance Frenštátu radostný: 4. Jakub JANDA
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LILLEHAMMER (14. 9. 2013)
Frenštátský odchovanec v barvách Dukly Liberec Jiří MAZOCH se představil v rámci KP v Lillehammeru.
53. Jiří MAZOCH – to bylo konečné umístění, které na bodový zisk nestačilo.

LILLEHAMMER (15. 9. 2013)
Skokany tentokrát trápil silný vítr, který nejdřív zrušil zkušební kolo a poté i druhé kolo.
53. Jiří MAZOCH zopakoval umístění z předchozího dne.
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KONTIMENTÁLNÍ POHÁR – KONEČNÉ POŘADÍ:
Frenštátský odchovanec Jakub JANDA obsadil v konečném hodnocení letní části KP výborné druhé místo.

MINULÁ SEZÓNA - KONTIMENTÁLNÍ POHÁR 2012
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FIS CUP - MUŽI
SZCZYRK (27. 7. 2013)
88. Dušan DOLEŽEL – takto se umístil skokan z Frenštátu, jenž vyrazil na zkušenou do Szczyrku,
33. Jiří MAZOCH to je výsledek frenštátského odchovance v barvách Dukly Liberec.

SZCZYRK (28. 7. 2013)
43. Jiří MAZOCH – takové bylo umístění v neděli, Dušan DOLEŽEL do závodu nenastoupil.
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ZAKOPANÉ (17. 8. 2013)
V dalším závodě FIS CUPu mužů na polském území se představil v jednokolovém dějství i odchovanec Frenštátu
v barvách Dukly Liberec - 14. Jiří MAZOCH si připsal na své konto bodový zisk.

ZAKOPANÉ (18. 8. 2013)
Nedělní pokračování již tak úspěšné nebylo – body zůstaly tentokrát vzdálené: 37. Jiří MAZOCH
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FRENŠTÁT p. R. (30. 8. 2013)
Závod kategorie FIS zavítal po 16 letech do Frenštátu p. R. Vítězem klání se stal Rafal Sliz z Polska.Odchovanec
našeho klubu v barvách Dukly Liberec Jiří MAZOCH obsadil místo sedmé. Dušan DOLEŽEL se do finálového
kola neprobojoval.

FRENŠTÁT p. R. (31. 8. 2013)
Druhý závod poháru FIS CUP ve Frenštátě p. R. byl zároveň Memoriálem Jiřího RAŠKY a konal se již s účastí
kompletní mužské české skokanské špičky.¨Odchovanec našeho klubu Jakub JANDA se umístil na druhém
místě, Jiří MAZOCH pak osmnáctý.
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Jiří RAŠKA ml. (vlevo) a Leoš ŠKODA (vpravo)
při zahájení 2. ročníku Memoriálu Jiřího RAŠKY

Stupně vítězů závodu FIS CUPU i Memoriálu J. RAŠKY
v kategorií mužů byly v české režii:
Jakub JANDA, Roman KOUDELKA, Lukáš HLAVA

Jan MAZOCH se ohlíží za Memoriálem Jiřího Rašky
Co říkáš na počet diváků, kteří na závody zavítali?
Osobně jsem čekal, že dorazí trochu víc diváků. Ale bohužel se ve Frenštátě střetly dvě akce najednou. Na
náměstí totiž měly vystoupení nějaké folklorní kapely. Tak to bohužel odlákalo některé diváky, kteří by se jinak
třeba přišli podívat na ten skokanský závod. Takže na tom musíme ještě do dalších ročníků zapracovat s městem,
aby už k tomuto nedocházelo a aby byla v onen víkend ve Frenštátě jen jedna akce. Jinak myslím, že tam mohlo
být takových 1 500 diváků. Takže to můžeme zase hodnotit jako zlepšení oproti minulému roku. I když minulý rok
bylo horší počasí, přišla tam plus minus tisícovka. Do dalších ročníků to chce ještě lepší propagaci, aby se diváci
pod můstek dostavili a hlavně abychom je tam na něco nalákali.
Takže se fanoušci mohou již teď těšit na třetí ročník Memoriálu?
Jistota zatím není. Protože na to taky musíme sehnat nějaké finanční prostředky, abychom mohli vůbec něco
uskutečnit. Ale už jsme se bavili i s panem Jozífkem (sportovním ředitelem skokanského úseku Českého svazu
lyžařů), že bychom chtěli příští rok udělat Kontinentální pohár. Ale záleží na tom, kolik seženeme financí. Doufám,
že se nám to povede a uděláme zas krůček vpřed.
Na to, že se jednalo o jindy nabitý Fis Cup, přijelo do Frenštátu velmi málo zahraničních závodníků. Čím
to bylo?
No zrovna je teď těch 14 dnů pauza mezi Grand Prix a Kontinentálními poháry, tak ti kluci a hlavně i trenéři dostali
dovolenou, aby si odpočinuli, a proto se rozhodli sem nepřijet, ať třeba Němci nebo Rakušani, kteří se právě
rozeskakovali na Kontinentální pohár a měli nějaký závod. Proto jsme se taky bavili s panem Jozífkem o tom, že
kdybychom chtěli udělat ten Kontinentální pohár, tak bychom měli dát do žádosti dva termíny. První bychom dali
na začátek prázdnin a ten druhý bychom zkusili nějak koncem prázdnin. Ale ne tak, aby sem nikdo nepřijel. Takže
to potom musíme pořádně promyslet a dát dohromady.
Nejdelší cestu pro body sem vážila čínská skokanka, která zde prožila smolný závod. Co říkáš na její
účast?
Číňanka měla trošku pech, protože ji ve druhém závodě diskvalifikovali. Ale myslím, že úkol si tady splnila. Přijela
si sem pro body do FIS Cupu a ty získala v prvním závodě. A pro nás to bylo také takové zpestření, že se do
Frenštátu konečně dostavil někdo odjinud než jen z Evropy. A i Turci strávili na můstku tady ve Frenštátě týden a
potrénovali tu. Takže se to může trochu rozkřiknout víc do světa, že i ve Frenštátě máme můstek a že je tu teď i
tenzometrická deska, která není na každém skokanském můstku, a že ji mohou využívat. Tak doufám, že sem
začnou jezdit výpravy i na soustředění.

75

Celý týden tu bylo na soustředění také asi 30-35 Slovinců, které přivezl Jaroslav Sakala. A když jde třeba někdo
na procházku na Horečky a vidí tam skoky na lyžích, tak se pod tím můstkem zastaví a na skoky se podívá. A to
je příjemné i pro nás, že nějaký zájem o ten sport je.
Překvapilo Tě, že Michaela Doleželová dokázala v obou závodech porazit duo silných Slovinek?
O tom jsme se právě bavili se Sakym. V oficiálním tréninku nebo pak i ve zkušebním kole skákaly Slovinky 10-15
metrů dál. A když Míša Doleželová v tom prvním závodě vyhrála, tak jí to možná dostalo do psychické pohody a
pak to i ve druhém závodě dokázala zopakovat. Myslím, že ji to hodně psychicky pozvedlo a doufejme, že bude
formu pořád zdokonalovat a že už taky holky začnou předvádět lepší výsledky, protože když se díváme třeba na
závody smíšených družstev ve Světovém poháru nebo v letní Grand Prix, tak je to u nás ještě hodně slabé a
vlastně díky holkám zatím bojujeme o poslední místa.
Vedle sportovního zážitku byl pro příchozí diváky připraven také bohatý doprovodný program. Kromě
hudebních skupin a výstavy retro to bylo představení skokanských legend minulosti a současnosti. Jak si
ceníš toho, jakou hvězdnou sestavu se sem podařilo dostat?
V pátek jsme měli slavnostní setkání na frenštátské radnici a jak jsme poslouchali Honzu Baiera (ředitele závodu),
jak jmenuje všechna ta umístění kluků, co tam byli, tak to bylo super. To se jen tak nevidí, aby se sešlo tolik
legend a výborných skokanů minulosti nebo, co se týče Kuby Jandy, i současnosti. Je super, že nezapomínáme
tady na ty lidi, díky kterým se skok na lyžích v České republice dostal tam, kam se dostal. Hlavně se zasloužili o
to, že se tu o tom sportu hodně mluvilo a doufám, že se ještě mluvit začne, protože letní sezona teď českým
klukům vychází na výbornou. A já jsem moc rád, že tito kluci přijeli do Frenštátu a že nám to závodění taky
zpestřili.
Super bylo taky to, že jsme měli v doprovodném programu jak komentátora Jaroslava Suchánka, tak výborné
skokany z minulosti a i několik olympioniků z různých sportovních odvětví. A Jaroslav Suchánek tam ještě vlastně
ještě zpropagoval jejich jména. I když na to byly i nějaké negativní ohlasy od jury a trenérů kvůli tomu, že to stálo
nějaký ten čas. Ale myslím si, že 15 minut nikoho nezabilo, přestože museli skokani a skokanky čekat tu chvíli na
věži. V pátek se to táhlo kvůli povětrnostním podmínkám daleko víc. Bylo to hlavně pro diváky a naše sportovce,
kteří toho hodně dokázali. A je dobře, že se na ně nezapomnělo a že se o nich prohodilo pár slov. Myslím, že
takhle by to mělo být.
Jedním z motivů akce bylo retro a výstava v jednom ze stanů instalovaných pod můstkem. Dostaly se k
Tobě nějaké ohlasy na retro třeba i od zahraničních výprav?
Tohle jsem neměl čas sledovat. Osobně jsem se na tu výstavu ani nebyl podívat, protože jsem tam lítal jak
papírový čert po celém areálu. Operativně se tam muselo řešit hodně věcí. Ale co vím z ohlasů, tak hodně lidí
říkalo, že bylo opravdu senzační, že se mohli podívat, jak to dřív vypadalo. Pro ten program retro jsme se, dá se
říct, rozhodli jakoby ze dne na den. Uvažovali jsme, co tam lidem ukázat. Pak Honzu Baiera napadlo, že bychom
mohli udělat nějakou výstavu retro a pak už jsme se jen bavili o tom, kdo se nám o to postará... No a mě napadl
Petr Hybský, který mě asi před čtvrt rokem oslovil ohledně knížky, co píše. A když jsme měli schůzi organizačního
výboru, tak jsem navrhl jeho jméno, protože jsme tam potřebovali člověka, který se v tom hlavně vyzná. Tak ho
oslovil Honza Baier a pak i já. A myslím, že to byl hodně dobrý tah a doufám, že s námi bude Péťa spolupracovat
třeba i na tom dalším ročníku. Ale ještě nevím, co bude za doprovodný program.
2. ročníku Memoriálu celkem přálo i počasí, tedy v porovnání s loňským rokem. Pršelo jen ve čtvrtek a pár
minut v sobotu, vítr sice pozlobil ve čtvrtek i pátek, ale jinak svítilo slunce. Skoro jakoby to děda zařídil...
Počasí nám letos vyšlo. A jak v sobotu nějakých těch 10 minut pršelo, tak jsme právě zrovna stáli s Romanem
Klímou (předseda Organizačního výboru – pozn. red.) v tom našem VIP altánu a Roman říkal, co ten děda dělá,
že tu začíná pršet. Tak jsem jen tak něco řekl s pohledem nahoru a ono za chvíli přestalo. Bylo to takové
zvláštní...

Roman KLÍMA (vlevo) s legendami:
Ladislav DLUHOŠ, Jiří MALEC, František JEŽ
.

Přijetí na radnici:
Jiří RAŠKA ml. a Jan MAZOCH
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FIS CUP – KONEČNÉ POŘADÍ:
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MINULÁ SEZÓNA - FIS CUP po letní části:

SUMMER 2012
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FIS CARPTHIAN CUP
FIS Carpathian Cup nově vzniklý seriál závodů je určen pouze pro juniorskou kategorii. Právo postavit se na start
mají závodníci, kterým je v aktuálním roce 20 let a mladší. Závody poslouží mladým sportovcům k získání
zkušeností.
Účastnit se budou zástupci těchto zemí: Bulharsko, ČR, Rumunsko, Slovensko, Polsko, Turecko, Ukrajina,
Maďarsko, Rusko a Kazachstán. V úvodních dvou závodech se z našeho klubu představil Dušan DOLEŽEL.

SZCZYRK (21. 9. 2013)
27. Dušan DOLEŽEL to bylo umístění našeho zástupce v úvodním závodě nového seriálu pro juniorské naděje.

SZCZYRK (22. 9. 2013)
Ve druhém závodě si 30. Dušan DOLEŽEL oproti předchozímu dni mírně pohoršil.
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K naplnění tradice frenštátského skoku
během léta přidali jsme několik úspěchů i mistrovských kroků…

P. VAVERKA

S. KELLERMANN

V. PUSTKOVÁ

K. KUBEČKOVÁ

R. SELCER

A. ŠMAHLÍKOVÁ

M. DOLEŽELOVÁ

M. RAJNOCHOVÁ

80

D. DOLEŽEL

J. JANDA

