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Kormidelník David Křížek trénoval na katamaránu 
A-cat RODOP - MASTERLAN na Lipně. Během 
jednoho z tréninků v silném větru se ale převrátil a 
loď mu velkou rychlostí odplavala. Davida museli 
nakonec vytáhnout záchranáři. Na lodi došlo jen ke 
zlomení dvou spír v plachtě, což bude brzo opraveno. 
Další trénink pak absolvoval společně s Vladislavem 
Ptašnikem, který má na A-catu najezděno již spoustu 
hodin. Mezi tím se kosatník týmu MASTERLAN 
Milan Harmáček plavil po Jadranu, kde se mimo 
jiné snažil procvičovat prst, který si zranil na 
Madeiře a v Barceloně jej pak musel nahradit 

Zdeněk Adam. Milan se postupně dostává do formy, 
ale ruka stále bolí a stav zatím není ideální. V 
Hamburku čeká závodníky třetí, tedy předposlední 
akt Flying Phantom Extreme Sailing Series. 
Tentokrát bude mít tato třída samostatný okruh a 
nebude tedy jezdit na stejném okruhu s katamarány 
GC32. Lodě budou vyplouvat z Mühlenberger Segel 
Clubu a závodní okruh bude na druhé straně kanálu 
nedaleko sídla společnosti Airbus. Jelikož je 
Hamburk nejbližší závodní destinací celé letošní 
série, chystá se i početnější výprava českých 
fanoušků. Podívaná to bude jistě znamenitá. Ostré 
souboje se budou odehrávat jen několik metrů od 
diváků. Snad se bude našemu týmu opět dařit.

A jak se na regatu těší kormidelník David Křížek? “ V Hamburku to bude 
hodně náročné. V úterý nastrojíme v jednom přístavu lodě a pak je 
musíme přesunout do Mühlenberger Segel Clubu. Ve středu nás čeká 
trénink. Jen doufám, že Milan bude fit a zranění už jej nebude omezovat. 
Díky odlivu bychom měli závodit vždy ráno 8:45-10h a pak odpoledne, 
ve čtvrtek 16-19h, pátek 16:30-19:30h a v sobotu 17-20h.  V neděli už se 
bude závodit jen ráno. Také nás čekají akce pro novináře a především 
pro děti z místního jachetního klubu. Měli bychom proti nim nastoupit na 
dětských Optimistech a pak je povozit i na Phantomech, ale jen pokud to 
povětrnostní podmínky dovolí. Celkově by mělo být poměrně větrno. Jen 
doufám, že nebude pršet a teploty budou přijatelné. Po Madeiře a 
Barceloně to bude ale jistě změna. Plánujeme nové nastavení stěžně, což 
by nám mělo ještě trochu přidat na výkonu. Nesmíme to ale přehnat a 
zvykat si postupně. Bylo by skvělé udržet průběžné 9. místo. Budeme se 
rvát o každý bod. Přijeďte fandit!!! Podpora bude důležitá.”

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 pojede i 
do Hamburku. 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.

Flying Phantom
Extreme Sailing 
Series - Hamburg 

TEAM MASTERLAN JEDE DO NĚMECKA

“Pohyblivost zraněného prstu je nyní tak 60%, ale do závodu 
zbývá ještě pár dnů,” řekl před závodem Milan Harmáček.
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LAND ROVER
MASTERLAN

DRŽTE NÁM PALCE NA FLYING PHANTOM 
EXTREME SAILING SERIES. PŘÍŠTÍ ZÁVOD 
STARTUJE 10. SRPNA V HAMBURKU.

MADEIRA - POR - 29. června -2. července

BARCELONA - ESP - 20. - 23. července

HAMBURG - GER - 10. - 13. srpna

CARDIFF - GBR - 25. - 28. srpna


