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V pátek 9. března se kormidelník týmu 
M A S T E R L A N D a v i d K ř íže k z úča s t n í 
slavnostního zahájení výstavy FOR Boat v 
pražských Letňanech. Odpoledne pak společně 
s kosatníkem Zdeňkem Adamem odletí do 
Ománu na první závod letošní Flying Phantom 
Extreme Sailing Series. Křížek absolvoval 
fyzickou přípravu spojenou s hubnutím. 
Spoustu času trávil také ve Ski&bike Špičák na 
Šumavě. Adam si kromě tréninku v posilovně 
také hodně zaběhal a v Lipno Ice Marathonu 
skončil na 12. místě (na trati půlmaratonu). Na 
sezónu se poctivě připravuje také kosatník 
Milan Harmáček, ten ale dle plánu nastoupí do 
série až v Barceloně. Letošní tour bude pro 

MASTERLAN nesmírně náročná. Tým se 
dlouho potýkal s nedostatkem financí a ještě 
nemá pokrytou celou sezónu. Ze spolupráce 
vypadlo několik partnerů a k týmu se obrátil 
zády i Český svaz jachtingu. Do letošního 
ročníku navíc nenastoupí nikdo ze soupeřů, 
které naši vloni poráželi. Budou to mít tedy 
nesmírně složité. I tak jde posádka do boje s 
velkým odhodláním. Loď je od technika týmu 
Vojty Komárka skvěle vyladěná a navíc došlo 
ke kompletní výměně všech lan. Několik věcí 
se bude měnit ještě v průběhu tréninku v 
Ománu. Posádka měla trénovat již v lednu v 
Bretani a v únoru v Chorvatsku, ale extrémní 
počasí to nakonec neumožnilo. Vstup do 
závodu tak bude o to složitější.

“První závod se blíží a já se již nemohu dočkat. Snažil jsem se co nejlépe 
připravit a shodil jsem přes 5 kg. Tak doufám, že se to projeví na 
akceleraci. Na kosatce budu mít tentokrát Zdendu Adama, se kterým 
máme odjeto na katamaránu spoustu velkých závodů. Na Phantomu se 
mnou odjel sice jen Barcelonu a rok před tím mu ve Švýcarsku během 
tréninku  praskl meniskus, ale  jeho výhodou je neskutečná kondice a je 
lehčí než Milan Harmáček. Ten je zas na druhou stranu s lodí 
neuvěřitelně sžitý. Vloni jsme skončili na 9. místě a odnesli jsme si hned 
několik cených skalpů. Letos to bude zase o velký kus složitější. Všichni 
trénují celou zimu a podobné problémy, jako my neřeší. Bylo ale důležité 
vše ustát. Pokud bychom na start nenastoupili, pak nevěřím, že bychom 
se do prestižní série ještě někdy vrátili. Teď jsme tady a budeme bojovat o 
každé místo. A ať to bude se Zdeňkem Adamem, nebo následně s 
Milanem Harmáčkem, určitě si celou sérii patřičně užijeme. Show 
začíná!” řekl kormidelník týmu MASTERLAN David Křížek.

Tým letos startuje opět v barvách značky MASTERLAN. 
Dalším generálním partnerem je pak Land Rover, od něhož 
má tým na letošní sezónu nový model ideálního 
“jachtařského” vozu Discovery 5. David Křížek se ještě před 
odjezdem zúčastní slavnostního otevření nového autosalonu 
JAGUAR LAND ROVER v Plzni. 
Mezi hlavní partnery můžeme oficiálně přivítat společnosti 
STAVMONTA a VODÁRNA PLZEŇ. Obě firmy podporovaly 
Davida Křížka na skiffu RS700, když vybojoval bronz na 
mistrovství Evropy. K prodloužení spolurpáce došlo také s 
KWS marine, tedy MAGIC MARINE.  
Před koncem roku tým podpořil i PLZEŇSKÝ KRAJ. 
Počet dodavatelů se zredukoval a tým bude v tomto roce 
spolupracovat jen s oděvní značkou NAUTICA, která dodá 
oblečení do VIP Extreme Clubu a na prezentace týmu.
Díky také Janu Tuzovi a Pavlovi Kornerovi.
S dalšími partnery se zatím jedná. Věříme, že projekt 
Extreme Sailing Series je natolik zajímavý, že se další partneři 
brzo přidají. Více na www.davidkrizek.cz. 

Flying Phantom
Extreme Sailing 
Series - OMÁN 

MASTERLAN VYRÁŽÍ DO BOJE

“Závodit v Extreme Sailing Series je pro mě stejné, jako 
doplout velký oceánský závod,” řekl David Křížek.
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DĚKUJEME VŠEM 
PARTNERŮM A 
PODPOROVATELŮM

LAND ROVER
MASTERLAN

DĚKUJEME VŠEM ZA PODPORU NAŠEHO TÝMU V 
RÁMCI FLYING PHANTOM EXTREME SAILING 
SERIES 2018.

MUSCAT - OMN - 14.-17. března

QUIBERON - FRA - 17.-20. května

BARCELONA - ESP - 14.-17. června

MADEIRA - POR - 05.-08. července

CARDIFF - GBR - 25. - 28. srpna


