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Po třetím závodě Flying Phantom Extreme Sailing 
Series v Hamburku následoval návrat domů, ale jen 
na pouhé tři dny. Pak odjel kormidelník týmu 
MASTRELAN - David Křížek do francouzského 
Quiberonu, kde se jako trenér podílel na přípravě 
juniorských reprezentantů na mistrovství Evropy 
jachtařských skifů 29er. Nyní je ale opět čas závodit a 
David míří na Britsté ostrovy do Walesu do města 
Cardiff, kde se  pojede poslední závod letošní série. V 
noci do dějiště regaty přiletí i kosatník Milan 
Harmáček. Nesmírně atraktivní závod se pojede 
přímo ve městě v bazénu, který je tvořen 

přehrazeným mořem. Závodníky čeká ideálně 
hladká voda a pravděpodobně poměrně silný vítr. 
Pro náš tým MASTERLAN by to mohla být výhoda. 
Posádka je nejtěžší z celé flotily a potřebuje více 
větru. Jízda je pak ale zároveň mnohem 
nebezpečnější a při letech ve velkých rychlostech 
může snáze dojít ke kolizním situacím, nebo zranění. 
Doufejme, že se vše naší posádce vyhne a úspěšně 
zakončí svoji premiérovou účast v této prestižní sérii. 
V Cardiffu se očekává rekordní účast až 100 tis. 
diváků. Mohlo by se tedy jednat o jeden z 
nejsledovanějších okruhových závodů v celé 
jachtařské historii. Podaří se české posádce uspět? 
To se dozvíme až na konci závodu příští pondělí.

“Být součástí Flying Phantom Extreme Sailing Series je něco 
neuvěřitelného. Je to skvělé závodění ve velké konkurenci, na těch 
nejúžasnějších lodích v nádherných lokalitách. Z výsledků mám ale zatím 
smíšené pocity. V La Baule to byl dobrý výkon, na Madeiře zranění, pak 
dobrý výkon v Barceloně a nemoc v Hamburku. O celkové spokojenosti s 
celou tour rozhodne Cardiff. Na jednu stranu se moc těším, ale nechci 
další zklamání. Máme na to podat dobrý výkon, ale nesmí se nic 
špatného stát. Na příští rok musíme zapracovat na manévrech a 
především shodit minimálně 10 kg a zapracovat ještě více na fyzičce. Teď 
ale musíme závodit s tím co je. Dáme do toho všechno. Snad nás nabudí i 
prestižní ragbyový zápas, na který jsme v pátek pozváni. Jinak mě dost 
mrzí, že jsem se nemohl zúčastnit Mistrovství Evropy jachtařských skifů 
RS700 na domácím Lipně, ale jsem rád, že to můj kamarád Milan Hájek 
dokázal vyhrát. Na dálku posílám velkou gratulaci,” řekl před závodem 
kormidelník týmu MASTERLAN David Křížek.

MASTERLAN je velkou oporou našeho týmu. Skvělá je také 
samozřejmě spolupráce s LAND ROVER. Jejich RANGE 
ROVER Sport nás bezpečně vozí na tréninky a nyní jede i do 
Cardiffu. 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 JEDE DO WALESU

“Vím, že to bude strašně bolet, ale ta rychlost za to stojí. 
Těším se na další krásné souboje,” řekl Milan Harmáček.
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DRŽTE NÁM PALCE NA FLYING PHANTOM 
EXTREME SAILING SERIES. PŘÍŠTÍ ZÁVOD 
STARTUJE 25. SRPNA V CARDIFFU.

MADEIRA - POR - 29. června -2. července

BARCELONA - ESP - 20. - 23. července

HAMBURG - GER - 10. - 13. srpna

CARDIFF - GBR - 25. - 28. srpna


