COMPRESSPORT JEŠTĚD SkyRace® 2018
očima ředitele
DÍKY DÍKY DÍKY!
To musím říct na úvod.
Ano, opět musím hlavně poděkovat vám všem, kteří jste se na této akci podíleli. Ať už jako
závodníci, partneři, dobrovolníci, pomocníci, členové rodiny, či jen jako fanoušci.
Bez vás všech a bez té vaší nádherné energie, kterou vždy pod Ještěd přinesete, bych to
prostě nemohl dělat. Pořádání takového závodu mě stojí nemalé úsilí a prostředků, ale stojí
to sakra za to!

JAK JSEM TO TEDY VIDĚL?
No, opět z rychlíku japonského Šinkanzenu. 🚄
Celý víkend je pro mě jeden velký tobogán, který si ale nesmírně užívám.
Je to spousta zařizování, pobíhání, řešení, telefonátů, e-mailů a dalších pořadatelských
zábav. Ale samozřejmě také spousta kamarádů a známých, hodně milých setkání, potkávání
nadšených lidí, veselých dětí, emocí, úsměvů a krásné přírody kolem.
Letos mi přišlo, že celá akce krásně “sama” běžela.
Značně tomu napomohlo netradičně teplé a slunečné počasí, i přes značně náročnou trať
také naprosté minimum zranění, hodně posunutých osobáčků, dětské zábavy, hudby, prostě
všude jsem viděl spoustu úsměvů a zářivých očí.

CO MUSÍME VYLEPŠIT?
Znovu musím zopakovat „pořadatelskou mantru“ - perfektní akce neexistuje. To jsem si
potvrdil za 15 let logistiky v cateringu. 😊
Ale letos jsme celým víkendem prošli myslím bez větší kaňky. Po této stránce velká
spokojenost.
Samozřejmě je stále co vylepšovat. A vězte, že si už v průběhu akce dělám poznámky, čeho
bychom se měli pro příště vyvarovat.
Kupříkladu zrychlit vyhlášení výsledků, aby to bavilo všechny kolem. Dát také dětským
závodům trochu víc místa. Pořešit adekvátní místo na převlečení. A trochu víc toaleťáku na
TOIkách no. 😊

CO SE POVEDLO?
Letos jsme dali velkou prioritu zkvalitnění značení celé trati a přidali jsme na nepřehledných
místech další dobrovolníky, což se setkalo s velkou pochvalou od vás závodníků. Zatím se k

nám nedonesla zpráva, že by letos někdo bloudil. Tak snad na trati někdo ještě nezůstal.
Fáborky jsme už sundali. 😊
Také areál startu a cíle si konečně “sedl na své místo” a my jsme našli ideální verzi, aby nebyl
ani malý, ani velký a krásně celý den žil “festivalovým životem”.
Nucená úprava tratě se změněným posledním seběhem měla také z vašich ohlasů úspěch a
myslím, že jsme našli stálici pro další ročníky.
Trochu jsme také “vyladili” i občerstvovací stanice a můžeme směle prohlásit, že jsme asi
jediný SkyRace® na světě, který má na občerstvovačce ledový bar, šampíčko, pečené
klobásky a svařák! To je jen taková sranda, abyste se trochu na náročné trati rozptýlili. 😊
Čeho si ale asi cením nejvíc, je to, jaké skvělé dobrovolníky kolem sebe mám. Hrnula se na ně
z vašich úst velká chvála a já jsem za to děsně rád! Jsou to srdcaři, stejně jako já, kteří se vám
snaží zpříjemnit celý den na úkor svého času a pohodlí. Važme si jich!
Takže za mě velká spokojenost.
To ale neznamená, že by nebylo co zlepšovat!
Společně s novým vedením ještědského areálu chystáme pro rok 2019 docela velké a
zajímavé změny, které by mohli COMPRESSPORT JEŠTĚD SkyRace® 2019 posunout zase o
kousek dál! Sledujte proto bedlivě naše webové stránky a Facebook, budeme o všem
průběžně informovat.
Pokud budete mít jakoukoliv připomínku nebo nápad, co vám u nás chybělo nebo co byste
příště rádi na akci viděli, tak mi prosím napište na honza@jestedskyrace.cz.
Váš feedback je pro nás opravdu důležitý! Bez něj se nemůžeme posouvat dál a udělat pro
vás příště ještě lepší akci.
Takže suma sumárum - z mého pohledu asi nejpovedenější SkyRace® v mé režii. 👍

A CO DÁL?
U nás se nelení, a tak jsme připravili na zbytek roku 2018 pár zajímavých akciček.
Takže kdo máte rádi mnou organizované akce, tak si pište:
TRAILCAMP NP Vysoké Taury (AT) 23. - 27. 5. 2018
- klasický alpský vysokohorský kemp pod Kaprunem. Real skyrunning!
- po zkušenostech z loňska TOP destinace!
TRAILCAMP DAY na Ještědu
- jedna sobota v měsíci bude pod vedením TRAILCAMPS týmu zasvěcena ukázkou tréninku
běhu v horském terénu, cvičení, přednáškám, video rozboru a dalších prvků v tréninku
horského běžce
- vhodné pro úplné začátečníky až po zkušené běžce
- detaily připravujeme

TRAILCAMP UTMB (F) 24. 8. - 3. 9. 2018
- 5ti denní etapový přeběh trasy UTBM a následné sledování samotného UTMB závodu
TRAILCAMP Krkonoše 20. - 23. 9. 2018
- naše již stálá zářijová "klasika" na Dvořákově boudě v Krkonoších
TRAILCAMP Krkonoše 18. - 21. 10. 2018
- naše již stálá říjnová "klasika" na Dvořákově boudě v Krkonoších
WINTER SkyRace® 1. 12. 2018
- už tradiční zavírák SkyRace® sezóny 2018 (již tradičně poloviční trasa WINTER Trail a nově
Canicrossové závody)

Tak se na vás všechny budu těšit na brzkou viděnou!
Říďa Honza

