
Počátkem letošního roku začala třetí sezóna pro Kasper 
– Swix Team (KST). Tento projekt jsme odstartovali s vizí 
podpořit dospělé a dospívající závodníky, přivádět děti 
a mládež ke sportu, vytvářet v nich pozitivní emoční vazbu 
a učit je zdravému životnímu stylu. Jelikož jsou zaklada-
telé KST především běžci na lyžích, směřuje proud zájmu 
zejména do tohoto sportu. Inspirací je pro nás norský model 
sportovní kultury přizpůsobený českým poměrům.

Vpodstatě se dá říci, že volně navazujeme 
na hodnoty a metody Sokola. Kromě 
akcentu na zvyšování tělesné zdatnosti 

našich členů se snažíme cílit na hodnotovou 
orientaci a rozvoj osobnosti tak, abychom si 
sportování společně „užili“. Zároveň se snažíme 
o celkovou integritu v kontextu královéhradec-
kého regionu.

Tým funguje víceméně díky dobrovolné práci 
ve volném čase a díky štědrosti našich spon-
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zorů a partnerů. Koncept KST je dále založen 
na součinnosti závodní a pořadatelské sekce. 
Snažíme se také spolupracovat s ostatními 
sportovními kluby, kde je možný určitý průnik 
a synergie. V kontextu běžeckého lyžování se 
nám osvědčila spolupráce s Atletikou Trutnov, 
dále pak plánujeme užší spolupráci s kluby 
orientačního běhu a triatlonu. Nevymezujeme 
se tedy pouze na běh na lyžích, ale snažíme 
se o součinnost se sportovci ze spřízněných 
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sportovních odvětví. Přestože se soustředíme 
zejména na královéhradecký region, nebráníme 
se členům z jiných koutů republiky. V týmu jsou 
jak talentovaní sportovci, tak vyloženě rekre-
ační sportovci, kteří se chtějí těšit ze sportování 
s ostatními a nasát týmovou atmosféru. Tým 
v podstatě roste za pochodu, každý rok přichází 
mladší i starší závodníci, kteří mají rozdílné 
ambice. Líbí se jim myšlenka KST a též chtějí být 
součástí nějakého týmu. Od toho se následně 
odvíjí péče o závodníky. Nejdůležitější je být 
dobrou partou, kde funguje vzájemná chemie, 
navzájem se od sebe učíme a společnými tré-
ninky se vzájemně zlepšujeme. Jelikož většina 
našich členů studuje SŠ/VŠ nebo pracuje, tak 
trénujeme spíše po menších skupinách dle indi-
viduálních možností. 

Kromě společných tréninků a lyžařských 
závodů se v průběhu celého roku účastníme 
několika regionálních akcí např. ABB Trutnov-
ského půlmaratonu, dračích lodí, Krakono-
šova cyklomaratonu, Ádrkrosu a letos jsme se 
v rámci zpestření podzimní přípravy vydali oku-
sit nástrahy Bobr cupu.

V současné době máme asi padesát členů. 
Nejmladším závodníkům je osmnáct a nejstar-
ším je kolem šedesáti let. KST poskytl útočiště 
sportovcům, kteří většinou nepatřili do žád-

Účasti na různých sportovních akcích (dračí lodě, půlmaraton, cyklomaraton, Bobr cup)
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vším zábavou, a proto již od počátku razíme 
heslo „Pojďme si to užít!“

Cíle pro nadcházející sezónu jsou celkem 
jasné. Jednoznačným cílem je pro nás Krkonoš-
ská 70, což je naše srdcová záležitost, která je 
nám blízká svým akcentem na týmovou sou-
hru v převážně individuálním sportu. Dále se 
budeme snažit uspět v dílčích závodech Stopy 
pro život a bude-li prostor, rádi bychom absolvo-
vali i nějaké závody SkiTour. 

Co máme v plánu  
v následujících letech?
Pro rok 2018 chystáme další novinky. Na jaře 
bychom rádi opět uspořádali den na kolečko-
vých lyžích v rámci workshopu zaměřeného na 
sportovní přípravu v běhu na lyžích. Plánujeme 
prohlubovat spolupráci s norskými kluby a záro-
veň vidíme i potenciál ve studijně-tréninkových 
stážích v Norsku. V předchozím roce dorazila 
do Trutnova takřka 30 členná skupina norských 
závodníku ve věku 13–16 let. Norský juniorský 
regionální tým Team Vestmarka úzce spolupra-
cuje se sportovní střední školou Dønski vgs., 
kde lze absolvovat studijní stáž ve spolupráci 
právě s Teamem Vestmarka. Pro nás to je jednak 
know-how z první ruky a též v dlouhodobějším 
hledisku potenciál pro závodní spolupráci. Vzhle-
dem ke sněhovým podmínkám jsme vděčni za 
spolupráci se Ski Resortem Černá hora – Pec, kde 
se v posledních letech možnosti pro běžkařské 
vyžití výrazně zlepšily a další smělé plány můžou 
z Černé hory udělat běžkařskou baštu.

Postupně bychom rádi vytvořili elitní skupinu, 
která by se účastnila Visma Ski Classics meziná-
rodního seriálu. Zatím jsme ale nohama na zemi 
a primárně se soustředíme na rozšíření regio-
nální lyžařské sociální bubliny. Věříme, že v hori-
zontu několika let se nám podaří vybudovat 
konkurence schopný tým, který bude schopen 
držet krok s nejlepšími týmy. 

ného týmu a spíše se věnovali sportovní čin-
nosti na vlastní pěst. Nic jiného jim třeba ani 
nezbývalo, protože studují, či jsou jinak časově 
vytížení. Zároveň si však říkali, že ještě nenastal 
ten pravý čas pověsit lyže na hřebík. V běhu na 
lyžích se soustředíme zejména na republikové 
závody Stopy pro život a SkiTour, ale nebráníme 
se ani závodům Českého poháru či MČR, kde 
nás láká účast zejména na 30/50 km a štafeta. 
Výjezdy na zahraniční závody jsou zatím spíše 
individuální, ale postupně se chceme orien-
tovat i tímto směrem. Genderově jsme zatím 
značně nevyvážený tým, ale na náboru žen 
a dívek usilovně pracujeme. 

Naše snažení lze shrnout následovně: 
„Chceme lidem ukázat, že špičkových spor-
tovních výkonů je možno dosahovat i mimo 
klasický systém přípravy a ještě se u toho bavit.“ 
Naše tréninkové metody vychází zejména 
z norské filozofie, tedy absolvování objemo-
vých tréninků v nízké intenzitě v kombinaci 
s kvalitními tréninky rychlosti a síly s důrazem 
na techniku. Hlavní je ale šířit sportovního 
ducha mezi mládeží. Ne všichni mohou vyhrá-
vat, ale i tak mohou dosahovat naplnění. Kromě 
trenérské práce a servisu záleží na sportovním 
managementu týmu. Důležité je skloubení 
obchodního a sportovního světa. Bez věrných 
sponzorů a partnerů bychom tento projekt 
jenom těžko realizovali. Náš projekt sklízí vše-
obecnou důvěru a postupně se přidávají další 
klíčoví partneři. Nechceme vzbuzovat v rodi-
čích dojem, že právě jejich dítě bude druhý 
L. Bauer či K. Neumannová. Chceme naopak 
rozvíjet všeobecný přístup ke sportu, kdy se 
o kariéře sportovce rozhodne v pozdějším věku. 
Proto také pořádáme letní sportovní kempy, 
kde si děti vyzkouší rozmanité sportovní akti-
vity. Kempy jsou organizované jak příměstskou 
formou, tak formou klasického pobytového 
kempu s ubytováním. Sport by měl být přede-

Sportovní akce, které 
v letošním roce organizujeme 
nebo spolupořádáme:
Kasper Trutnovské sportovní kempy 
2018 (více informací na:  
http://www.jopocoaching.com/)

  15. 7.–21. 7. roč. narození 2002–2007  
– s mezinárodní účastí
  22. 7.–28. 7. roč. narození 2006–2011  
– s ubytováním/příměstský
  30. 7.–3. 8. roč. narození 2007–2012  
– příměstský

Lyžařské kempy s Martinou Chrástkovou 
pro veřejnost ve spolupráci se Ski 
Resortem Černá hora – Pec

  3. 3. Krkonošská70
  9. 6. ABB Trutnovský půlmaraton

Místo tradičního portfolia jsme se rozhodli 
vydávat časopis Skol, kde po každé sezóně 
shrnujeme naše zážitky z jednotlivých akcí. 
V případě zájmu se můžete podívat na 
webové stránky www.kasperswixteam.cz

I letos doufáme v obhájení vítězství na K70
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