
8.Kramolínský obřák –Jihočeský pohár FischerCup 
 
Za krásného slunečného počasí se v sobotu na perfektně preparované sjezdovce ve Skiareálu 
Lipno poprali mladí jihočeští sjezdaři o poháry a spoustu dalších cen v již tradičním závodě 
v obřím slalomu. V nejmladší kategorii superpřípravky udělala velikou radost pořadatelům ze 
Skiclubu Lipno Amálka Řehoušková, která vybojovala první zlatou medaili a zařadila se po 
boku svých rychlých kolegů Vítka Šedy 1. místo mladší žáci, Matěje Štětky 1. místo starší 
žáci, Markéty Řehouškové 2.místo přípravka, Betky Prűherové 2. místo st.žačky, Zuzky 
Vítové a Honzy Rohlíka 3.místa st.žáci. Z dalších jihočechů až tak nepřekvapilo první místo 
favorizovaného Petra Čecha z Motoru ČB (předžáci) nicméně jeho starší soukmenovkyně 
Gábina Řimnáčová zvítězila po velké bitvě s favorizovanou Alžbětou Prűherovou, kdy ve 
skvělém prvním kole najela rezervu 90setin, na které ani perfektní jízdou v druhém kole A. 
Prűherová nedokázala odpovědět. Další medaile pro „Motoráky“ vybojoval Ota Kramosil 3. 
místo ml. žáci a Matouš Vlček (2. místo) který o kratičkých 15 setin nedosáhl na zlato 
v kategorii přípravky. Ještě menší krůček ke zlatu měl další jihočeský talent Míša Slámová ze 
sjezdařské líhně Lykoklub Prachatice, která byla druhá o pouhé 2setiny vteřiny za Veronikou 
Hálovou ze Skiteamu Šumava když na třetím místě stanula její týmová kolegyně Saša 
Sandanyová. Druhé místo v předžácích za Lykoklub vybojovala také Karolína Hauptová a 
v mladších žácích David Sandany. Pěkným druhým místem se blýsknul také Dominik 
Ochsner ze Skiklubu Písek, který nenechal favorizovaného Matěje Štětku vydechnout a 
zaostal za ním o necelou vteřinu.O velkém zájmu o výkonnostní lyžování v Jižních Čechách 
svědčí stálý nárůst nejmladší základny, kdy pouze na této akci závodilo 40dětí v rozmezí 
ročníků 2003-2007. Celkem se závodů zúčastnila necelá stovka závodníků z jihu a západu 
Čech. Velké poděkování patří Skiareálu Lipno za poskytnutí sjezdovky a skvělého servisu, 
městu Č. Budějovice a Jih. Kraji za podporu. Kompletní výsledky najdete www.results.cz  


