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Jachtařský tým MASTERLAN odlétá do španělské 
Barcelony, aby se zúčastnil dalšího závodu Flying 
Phantom Extreme Sailing Series. Za kormidlem se 
tradičně představí David Křížek, ale na kosatce 
tentokrát Milana Harmáčka nahradí Zdeněk Adam. 
Milan si totiž během závodu na Madeiře poškodil 
kloubní pouzdro na prstu a na měsíc je venku ze hry. 
Zranění je velmi bolestivé a nedovoluje ani běžnou 
fyzickou přípravu. Doufejme, že do Hamburku bude 
již v pořádku. Nyní bude v Barceloně podporovat 
vlastní tým, ale jen v pozici trenéra. Zdeněk Adam, 
který jej zastoupí je nesmírně zkušený kosatník. 

Společně s Davidem Křížkem dokázal dojet na 4. 
místě na mistrovství světa i na mistrovství Evropy 
katamaránů lodní třídy Tornado. Na Flying 
Phantomu má nalétáno ale pouze půl hodiny. Během 
loňského tréninku ve Švýcarsku mu praskl meniskus 
a od té doby se na tuto loď posadí poprvé. Nicméně 
je ve skvělé fyzické formě a jistě bude dobrou oporou 
týmu. Závod Flying Phantom Extreme Sailing Series 
začíná v Barceloně příští čtvrtek, tedy 20. července a 
bude trvat čtyři náročné dny až do neděle 23. 
července. Jachtaři budou vyplouvat z olympijské 
mariny, ale závodit se bude přímo před Hotel W 
Barcelona, kde bude umístěn také VIP Extreme Club 
a Extreme Village s tribunami pro diváky. 

A jak se na regatu těší kormidelník David Křížek? “ Je mi strašně líto 
Milana Harmáčka, který kvůli zranění nemůže nastoupit. Doufám, že se 
brzo uzdraví. Nyní budu startovat s nesmírně zkušeným kosatníkem 
Zdeňkem Adamem. Ten je o 10 kg lehčí, než Milan a má ještě o něco lepší 
kondici. Navíc má úžasný cit pro vyvážení lodě i plachet. Nevýhodou je 
nezkušenost s foilováním a nastavováním této lodě. Věřím, že se s 
Phantomem rychle sžije a bude i čas na několik tréninků před závodem. 
Konkurence je obrovská a každé drobné zaváhání znamená propad v 
závodním poli. Půjdeme do regaty naplno a uvidíme zda to bude stačit. 
Poslední dny jsem trénoval na Lipně na foilujícím katamaránu A-cat 
(RODOP - MASTERLAN), kde mi sparing partnera dělal Vláďa Ptašnik. 
Ten navíc velmi dobře s Jakubem Staříkem spolukomentoval závod z 
Madeiry pro Českou televizi. Doufejme, že po Barceloně bude v dalším 
přenosu pro naši třídu více prostoru. Držte nám palce a kdo může, nechť 
vyrazí do Barcelony fandit. Bude to stát za to.” 

MASTERLAN je velkou oporou našeho týmu. Skvělá je také 
samozřejmě spolupráce s LAND ROVER. Jejich RANGE 
ROVER Sport nás bezpečně vozí na tréninky, ale do 
Barcelony tentokrát poletíme. KWS a jejich divize Marine se 
skvěle rozbíhá a lodě na Lipně i v Chorvatsku jsou téměř 
vyprodané. My si nemůžeme vynachválit jejich bezpečnostní 
kolekci od Magic Marine, která nás chrání na regatách. UBM 
Bohemia rozbíhá skvělý projekt a my se těšíme, že budeme u 
jeho zrodu a sami se v něm budeme realizovat. Snad vám 
budeme moci brzo přinést více informací. Windguru Live nás 
podporuje a díky nim máme přesná meteodata ve všech 
jachtařských lokalitách. Nautica nám dodala další slušivé 
svršky, které prezentujeme zejména ve VIP Extreme Clubu. 
Podobně jako exklusivní hodinky EDOX. Naopak NUTREND 
nám pak pomáhá díky doplňkům stravy přežít extrémní 
zatížení během závodů.
Závěrem velké díky společnosti RODOP, která podpořila s 
MASTERLANEM nákup tréninkového katamaránu A-cat a 
kempu Jestřábí I na Lipně, kde máme skvělé zázemí.
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TEAM MASTERLAN MÍŘÍ DO ŠPANĚLSKA

“Mám trochu obavy, ale strašně se těším!,” řekl 
před závodem Zdeněk Adam.

DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM

V Barceloně 
nastoupí 
Zdeněk Adam
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DĚKUJEME VŠEM 
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LAND ROVER
MASTERLAN

DRŽTE NÁM PALCE NA FLYING PHANTOM 
EXTREME SAILING SERIES. PŘÍŠTÍ ZÁVOD 
STARTUJE 20. ČERVENCE V BARCELONĚ.

MADEIRA - POR - 29. června -2. července

BARCELONA - ESP - 20. - 23. července

HAMBURG - GER - 10. - 13. srpna

CARDIFF - GBR - 25. - 28. srpna


