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OBúÍ SLALOM:

POKRAÞOVÁNÍ SÉRIE SYMPATICKÉ ITALKY
Z dvoudenního závodního programu špindlerovského svěťáku byla jako první na řadě
rychlejší z točivých disciplín. Do sobotního obřího slalomu nastoupilo celkem 72
závodnic včetně šesti českých želízek v ohni.
Všechny tři obří slalomy Světového poháru
v sezóně 2007–08, které se odjely před Špindlem,
měly společné jméno vítězky: Denise Karbon. Klání
ve Svatém Petru nebylo v tomto směru výjimkou.
Sympatická Italka, kterou dorazil do Krkonoš
podpořit její početný fan-klub, totiž triumfovala
i na Černé sjezdovce. Vedla po prvním kole a svůj
náskok ve druhém dějství dokázala před všemi
soupeřkami uhájit.
Nejvíce jí šlapaly na paty Finka Tanja Poutiainen
a Rakušanka Elizabeth Görgl. Obě také nakonec
obsadily zbylá dvě místa na stupních vítězů.
Hlavně pro reprezentantku ze země tísíců jezer
to byl výtečný comeback. „Před dvěma lety jsem
tu v obřáku docela nepříjemně upadla. Jela jsem
tenkrát dobře, ale ne dlouho :) Přesto jsem se letos
do Špindlu těšila. Prostě jsem si tu chtěla vylepšit
reputaci. A to se povedlo, takže z mé strany vládne
spokojenost. Trať byla dobře připravená, tvrdá,
v nejprudší části až ledovatá, a to já mám ráda,“
uvedla v cíli závodu Tanja Poutiainen, spokojená
s dosaženou druhou příčkou.
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Fanoušci českého sjezdového lyžování s velkou
radostí přivítali zprávu, že se na startu obřáku
objeví Šárka Záhrobská, jejíž poranění oka se
naštěstí nakonec neukázalo být překážkou její
účasti v závodě. Šárka domácí publikum rozhodně
nezklamala - postoupila do 2. kola, a to bylo to
hlavní. „Každý obřák, ve kterém se dostanu do
druhého kola, beru jako úspěch. Čočka v oku mi
absolutně nevadila. Naopak, sama jsem ji chtěla,
protože bez ní mě ještě škrábali stehy. Žádné
problémy s viděním jsem neměla,“ dodala po
závodě česká reprezentantka.
Její kolegyně z národního družstva – Lucie
Hrstková, Petra Zakouřilová, Eva Kurfürstová,
Michaela Smutná a Veronika Bubáková – se moc
chtěly přiblížit postupovým branám druhého kola,
ale žádné z nich se to ve ﬁnále nepovedlo. Byla to
dvojnásobná škoda i z toho důvodu, že trať vydržela
v solidním stavu až k hodně vysokým startovním
číslům, čehož důkazem byl průnik do elitní třicítky
v podání Američanky Stacey Cook (startovní číslo
58) a Italky Hilary Longhini (startovní číslo 65)…

Lindsey Vonn

Denise Karbon

Tanja Poutiainen

/7/

Eva Kurfürstová

Anja Pärson
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SLALOM:

KRÁLOVNOU MEZI TYÞEMI BYLA MARLIES
Špindlerovský slalom byl v pořadí pátým v kalendáři sezóny 2007/08. A byla to ve
Skiareálu napínavá podívaná od začátku až do konce, která musela diváky, jichž se
kolem trati a v cílovém prostoru sešlo na několik tisíc, maximálně uspokojit.
Vedení po 1. kole třímala ve svých dlouhých
pažích Němka Maria Riesch, ale bylo jasné, že ve
druhém kole na ni bude zezadu útočit hned několik
soupeřek. Ofenzivu začala Šárka Záhrobská. Po
prvním kole byla šestá, v tom druhém se však po
své jízdě dostala do průběžného vedení. O pozici
lídra sice v koncovce závodu přišla, ale i tak bylo její
páté místo před domácím publikem, které jí mocně
drželo palce, velmi zdařilým vystoupením. „Jsem
spokojená, odvedla jsem maximum,“ řekla v cíli
česká reprezentantka a poděkovala svým fanouškům
za povzbuzování: „Jejich podporu podél trati jsem
samozřejmě vnímala. Ještě se mi to stává v Záhřebu,
kde jsou také kolem sjezdovky, takže to byl pořádný
hukot. Celkově to ve Špindlu byly příjemné závody.“
Samotný souboj o stupně vítězů se výborně
vyvíjel pro slovenskou slalomářku Veroniku
Zuzulovou. Chvíli to dokonce vypadalo, že by se
mohla dočkat svého premiérového triumfu v SP, ale
nakonec ji o kýžené prvenství připravila zkušenou
jízdou Marlies Schild. „Poslední závody mi moc
nevycházely, je hodně složité soustředit se na
všechny disciplíny a všude bodovat. Dnes to byl
pěkný závod a nic na tom nezměnilo ani to sněžení
v druhém kole. Veronika zajela skvělou jízdu, ale
já se vždy koncentruju jen sama na sebe. Chci

být co nejrychlejší a až potom se uvidí, co ostatní.
Tak to dělám vždy a vyplatilo se to i dnes,“ dodala
rakouská favoritka, která své vítězství v závodě
uhájila i po jízdě Marie Riesch. Němka i přes
velkou chybu na trati v její dolní části zabojovala
a risk se jí vyplatil, uhájila tak alespoň piedestal
a bylo z toho pro ni celkově třetí místo v závodě.
České ambice na 2. kolo se netýkaly jen Šárky
Záhrobské. Především zkušené slalomářky Eva
Kurfürstová a Petra Zakouřilová si na domácí půdě
brousily zuby na bodované umístění, ale k účasti
ve druhém dějství jim v konečném účtování
chybělo půl vteřiny. „Tu první část, které se všichni
obávali, jsem sjela skvěle, takže na mezičase to
ještě bylo dobré. Jenomže při výjezdu do rovinky
mi to uklouzlo, v bráně jsem byla pozdě, ztratila
jsem rytmus a na malém hanku už jsem to
nedokázala dohnat. Moc mě to mrzí, nechybělo
mnoho, druhé kolo bylo dneska na dosah,“
podotknula Petra Zakouřilová.
Zajímavostí slalomového měření sil na Černé
sjezdovce byla ta skutečnost, že 2. kolo se stalo
osudným pro obě nejvážnější adeptky na zisk
Velkého křišťálového glóbu za vítězství v celkovém
hodnocení SP. Jak Nicole Hosp, tak Lindsey Vonn
totiž závod nedokončily…
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Šárka Záhrobská

Veronika Zuzulová
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Nicole Hosp

Maria Riesch
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SPOLEÞENSKÝ PROGRAM
ŠPINDLEROVSKÉHO SVìĀÁKU

Nejen závoděním byl živ Světový pohár sjezdařek ve Špindlerově Mlýně. Došlo i na
bohatý a pestrý společenský kulturní program. Ten začal vpodvečer v pátek 4. ledna
slavnostním zahájením akce v cílovém prostoru Skiareálu ve Svatém Petru.

S
Hlavními hvězdami zahájení byly české reprezentantky, které přišli osobně pozdravit premiér České republiky Mirek Topolánek, hejtman Královehradeckého kraje Pavel Bradík, ředitel Skiareálu Jiří Beran, prezident
Svazu lyžařů ČR Lukáš Sobotka a předseda Úseku alpských disciplín Miroslav Jarouš. Slavnostní zahájení,
které zpestřil svým hudebím vystoupením soubor Špindleráček, se zúčastnila celá řada dalších významných
hostů sportovního a společenského života.

S
Páteční večer byl zasvěcen „VIP WORLD CUP NATLAND koktejlu“, který se uskutečnil v příjemném prostředí špindlerovského baru Silver Rock a jehož patronem byla společnost Natland Group. Akci svou přítomností poctily špičky domácí politické a podnikatelské scény.
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S
Sobotní podvečer v cílovém prostoru Skiareálu patřil slavnostnímu vyhlášení výsledků obřího slalomu
a zároveň oﬁciálnímu rozlosování nedělního slalomu. Nejlepší světové sjezdařky včetně české jedničky Šárky Záhrobské doprovodili na pódium členové skupiny Lyžníci v dobových krajových krojích.
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S
Večer pak v hotelu Horal proběhnul „VIP WORLD CUP APOGEO raut“, opět za účasti předních představitelů našeho státu – prezidenta České republiky Václava Klause, předsedy české vlády Mirka Topolánka
a předsedy Senátu Přemysla Sobotky. Každý účastník rautu obdržel při vstupu od hostesek klíček. Třemi z
těchto klíčů šla vitrína APOGEO (viz foto nahoře) odemknout - pro šťastné vítěze se uvnitř skrývaly velice
zajímavé a netradiční ceny. Vítěz se totiž stal majitelem pozemku na planetě Mars!
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S
Význační političtí reprezentanti České republiky nechyběli ani na nedělním slavnostním zakončení Světového poháru ve Špindlerově Mlýně. Hlavním bodem programu bylo vyhlášení nejlepších deseti závodnic právě skončeného slalomu. Na závěr pak přišla slova poděkování pořadatelskému týmu a přání všech zúčastněných, aby se svěťák opět vrátil do Špindlu v co nejkratším čase.
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PúEHLED DALŠÍCH DĂLEŽITÝCH
INFORMACÍ O ŠPINDLEROVSKÉM SVìĀÁKU

SKI KLUB ŠPINDL PRODUKCE s.r.o.
Tato společnost byla hlavním organizátorem
akce a nesla veškerá přímá ekonomická
rizika z pořádání akce tak nevídaného
rozsahu vyplývající.
Spolupořadatelskými subjekty, jenž nemalou
měrou přispěly ke kvalitnímu uspořádání,
byly Skiareál Špindlerův Mlýn a.s., Město
Špindlerův Mlýn a Svaz lyžařů České
republiky.
UBYTOVÁNÍ. V době konání svěťáku byla
ve Špindlu v proudu hlavní turistická sezóna,
přesto se pořadatelům ze Ski klubu Špindl
produkce s.r.o. podařilo zajistit ubytování
pro 850 účastníků z řad závodníků, jejich
realizačních týmů, organizátorů médií, VIP
a zástupců FIS.
ROZHODČÍ, TECHNICI, POŘADATELÉ. Příprava závodní trati a její následné zabezpečení, to byl
odpovědný úkol pro 300 sjezdařských techniků, pořadatelů, rozhodčích a trenérů z celé České republiky. Již
14 dní před závodem prvních třicet zkušených techniků společně se sněhaři a rolbaři ze Skiareálu 6 dní po
sobě a 24 hodin denně preparovalo injektážím zařízením celou Černou sjezdovku. Kvalitní pista pak byla
základem pro úspěšné uspořádání závodu. Sedm dní před závodem přibylo dalších 70 techniků a 4 dny
před závodem pak dalších 100 techniků. Ti byli den před závodem doplnění ještě o 100 zkušených trenérůstahovačů. Výborná práce všech těchto lyžařských nadšenců - stejně jako v prosinci 2005 - byla významným
faktorem pro úspěšnou obnovenou premiéru Špindlerova Mlýna mezi pořadateli Světového poháru ve
sjezdovém lyžování.
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Momentka z akreditační kanceláře: Markéta Cejnarová a Atle
Skaardal, ředitel Světového poháru sjezdařek

SEKRETARIÁT. Vedoucí a ústřední
postavou sekretariátu Světového
poháru a závodní kanceláře byla
Danuta Štrougalová. Do její pracovní
náplně - dlouho před samotným
začátkem špindlerovského svěťáku –
patřila příprava a poté zastřešení všech
činností sekretariátu. Její „pravou
rukou“ byla v závodní a akreditační
kanceláři tradičně ohromně výkonná
Markéta Cejnarová. Akreditační systém
poskytla společnost IMPROMAT, na
místě zastoupená Martinem Kostkou
a Evou Žampachovou.
HOTEL HORAL. Zde bylo po dobu
konání SP ve Špindlu organizační
centrum této akce. Nejen, že zde našla
svůj „domov“ závodní a akreditační
kancelář, ale také se tu konaly
trenérské schůze a navíc se ve
zdejších prostorách odehrál oﬁciální
„VIP WORLD CUP APOGEO raut“.

Sekretariát OV: jeho vedoucí Danuta Štrougalová

ČASOMÍRA. Velmi důležitou součástí každého významného sjezdařského podniku je precizně fungující
časomíra. Tento servis spolu s oﬁciálními výsledkovými daty ze závodu a televizní graﬁkou obstarala
společnost Swiss Timing. Servis pro ni a Českou televizi zajišťovaly společnosti A.R.T. Media Technology
Josef Šinágl a GO SPORT Timing Karel Sajdl.
ŠEST KILOMETRŮ OCHRANNÝCH SÍTÍ, 600 m oplůtků, 250 m nafukovacích matrací, cílovou bránu
a mnoho dalších potřebných doplňků včetně informačních tabulí do cílového prostoru dodala rakouská
společnost Alpina.
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Jiří Beran, ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn a.s., a Bohumír Zeman (vpravo), prezident organizačního
výboru, na tiskové konferenci vpředvečer závodů

ŠÁRKA ZÁHROBSKÁ.
Mistryně světa ve slalomu byla
tváří špindlerovského svěťáku. Ona
i všichni členové jejího realizačního
týmu pod vedením Petra Záhrobského
přispěli nejen sportovními výkony,
ale i svým mediálním vystupováním
k velmi dobré propagaci celého
sportovního klání.
TISKOVÉ STŘEDISKO. Média
našla přívětivý azyl v druhém patře
administrativní budovy Skiareálu.
Dostaveníčko si zde dala téměř
stovka akreditovaných zástupců
sedmé velmoci z České republiky
i ze zahraničí. Novináři zde našli
vše potřebné pro svou práci, tiskové
Petr Záhrobský podél trati v průběhu sobotního obřího slalomu
středisko pro ně na úrovni připravil Petr
Kiják ze Skiareálu Špindlerův Mlýn a.s.
O telekomunikační servis a připojení k internetu se postarali a v případě technických problémů byli žurnalistům
k dispozici Marek Machačka ze společnosti Melco Trutnov a Petr Holý z RP-Data s.r.o Hradec Králové.
SPOLUPRÁCE S CZECH TOURISM. Na pozvání Czech Tourismu, České centrály cestovního ruchu,
zavítali do Špindlerova Mlýna významní zástupci zahraničních médií, pravidelně informujících o Světovém
poháru v alpském lyžování. Pro sourozence Langovi (vnuky zakladatele Světového poháru Serge Langa)
a pro fotografa prestižní agentury Zoom Agence, Alaina Grosclauda, byl připraven zajímavý program. Všichni
tři žurnalisté se do Špindlu moc těšili a zdejší několikadenní pobyt si opět velmi pochvalovali!
CATERING, OBČERSTVENÍ. Koordinaci mezi dodavateli a to společnostmi ERPET, RAUCH, Hotel
HORAL, BUDVAR, Antonín Jablonský a Jiří Veselý zajišťoval Milan Šedivec.
DOPRAVA PŘED A V PRŮBĚHU SP. Vedoucím této organizační složky byl Vladimír Skořepa
s asistentem Tomášem Zemanem a nutno říci, že věci jako parkování, příjezdy kamionů, provoz shuttle busů
a organizace car servisu fungovaly na výborné úrovni. Car servis zajišťovaly společnosti Import Volkswagen
Group s. r. o., Divize Audi a společnost IMPROMAT. Dopravu shuttle busy zajišťoval Skol Max, Vladimír
Skořepa a Tomáš Zeman. Jako perličku můžeme prozradit, že například Tomáš Zeman najel za 4 dny 850km,
aniž by opustil hranice města Špindlerův Mlýn.
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Poháry pro nejlepší závodnice špindlerovského klání

ČESKÁ TELEVIZE. Světový pohár žen
v alpských disciplínách ve Špindlerově Mlýně byl
značně sledovanou mediální záležitostí. Přímé
přenosy z obou dnů vyrobila Česká televize, jejíchž
třináct kamer bedlivě sledovalo veškeré dění na
závodní trati. ČT zřídila pro účely špindlerovského
svěťáku i komentátorské studio, které měla pod
patronací osvědčená dvojice Petr Svěcený-Jan
Holický. Práce pracovníků České televize byla
ohodnocena společností INFRONT, majitelem
televizních práv, jako vrcholně profesionální
a kvalitní.
TELEVIZNÍ PŘENOSY. Závodní dění po
oba dny vysílalo přímým přenosem celkem 16
televizních stanic (ČT, Eurosport, ORF AUT, ARD
GER, DRS SUI, TSR FR, TSI SUI a IT, RAI IT,
MTV3 FIN, RTV SLOVENIJA, NOVA TV CRO,
NTV PLUS RUS, SVT SWE, NRK NOR, WCSN
USA, CBC CAN). Dalších 27 stanic ze všech
světadílů odvysílalo záznam závodu, TV magazín či
zpravodajství z tohoto závodu . O prodej televizního
signálu do celého světa se postarala společnost
INFRONT.

Kameraman České televize v akci

DUO KOMENTÁTORŮ. Dvojice komentátorů Ondřej Krátoška, komentátor české verze Eurosportu,
a Christian Riedl, komentátor Světových pohárů pořádaných v Německu, se velmi dobře doplňovala a její
verbální projev přispěl k dramatičnosti a zajímavosti celé akce.
ORIGINÁLNÍ POHÁRY. Deset nejlepších závodnic ze sobotního obřáku a nedělního slalomu obdrželo na
památku povedené poháry. Ty byly vyrobeny ve ﬁrmě J. Blažek Sklo Poděbrady s.r.o.
ANI JEDEN PÁR ZTRACENÝCH LYŽÍ. To byl výsledek kvalitní práce Policie České republiky, střediska
Špindlerův Mlýn, jež pod vedením Vladimíra Staruchy dohlížela na bezpečný průběh tohoto významného
sportovního klání.
POMOC HORSKÉ SLUŽBY. Horská služba Špindlerův Mlýn byla pod vedením Adolfa Klepše nejen
připravena na eventuální pomoc zraněným závodnicím, ale obětavě pomáhala s dopravou materiálu, zejména
při stavbě podií pro TV kamery a s umísťováním kamer na těžko přístupném, prudkém a ledovatém terénu,
který vyžadoval používání maček. Zároveň v průběhu závodu řada členů HS pomáhala při úpravě trati.
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Společnost CENTRAL GROUP byla nejvýznamnějším partnerem SP ve Špindlu

PARTNEŘI. Pro sponzory akce bylo připraveno podél trati a v cílovém prostoru 600 m2 reklamních ploch.
Loga ﬁrem, která se rozhodla spojit své jméno se špindlerovským svěťákem, můžete vidět na vedlejší straně
v inzerátu-poděkování partnerům.
OBLEČENÍ POŘADATELŮ. Organizační výbor oblékla značka outdoorového oblečení ALPINE PRO,
spodní prádlo dodala společnost DEVOLD. Vedení OV pak bylo do zimy vyzbrojeno svetry DALE OF
NORWAY.
BUDOUCNOST SP VE ŠPINDLU. Organizátoři špindlerovského svěťáku vyvíjejí maximální diplomatické
úsilí, aby se „bílý cirkus“ co nejdříve vrátil do údolí Svatého Petra. Jako nejbližší možnost se jeví sezóna
2009–2010, a to konkrétně termín 12.–13. prosince 2009. Po letošním kongresu FIS v Jihoafrické republice,
který proběhne v Kapském městě na konci května, bude v této věci mnohem více jasno…
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GIS holding a.s.

