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Sezóna 2014-2015  pro náš SK Snowriders Vimperk jubilejní – desátá, byla opět sezónou 
úspěšnou. Členové sportovního střediska mládeže, které náš klub zaštiťuje, se kromě 
pravidelných tréninků zúčastnili devíti soustředění /3 letní a 6 zimních/ a SCM při sportovním
gymnáziu se zaměřením na snowboarding pod patronátem SK Snowriders se zúčastnili 14 
tréninkových soustředění v Rakousku, Itálii, Finsku a také v naší republice na Zadově a Dolní 
Moravě. Novinkou bylo hostování těch nejlepších ve sportovním klubu SBX české 
reprezentace, kde naši jezdci získali mnoho zkušeností a výkonnostně se výrazně posunuli 
vzhůru. Naši snowboarďáci  reprezentovali nejenom jižní Čechy, ale také 
republiku. Nejdůležitějšími akcemi této sezóny byly Evropská zimní olympiáda mládeže 
EYOWF v Lichtenštejnsku, kde Matouš Koudelka jako nejlepší z našich závodníků obsadil 
v silné konkurenci 13. místo a 9. v týmové soutěži/M. Diviš 33./. Na MSJ v čínském Yabuli 
ČR reprezentovali 4 naši závodníci - Radek Vintr /23./ a Michal Hanko /27./,Matouš 
Koudelka /41./ a Sára Veselková. Michal Hanko, který se stal členem naší seniorské 
reprezentace – obsadil na mistrovství světa v rakouském Kreischbergu 49. místo. Naši junioři 
tak absolvovali celkem 20 závodů světového, evropského poháru i přeborů republiky. Na 
závodech evropského poháru se velmi dobře prezentovala freestylistka Diana Augustinová a 
na závodech republikové úrovně Dominik Veselka/3./. Velmi dobře si také vedla naše mládež,
která absolvovala závody ve všech snb disciplínách na krajské i republikové úrovni. Za 
všechny bych uvedl především Jana Formánka, Pavla Hanka, Filipa Kašpara, Jakuba Hada, 
Sáru Beckovou a další. A také ti nejmenší se výrazně začínají prosazovat ve svých 
kategoriích. 
Jak jste si jistě všimli, jedná se většinou o žáky naší ZŠ TGM ve Vimperku. Dlouhodobá 
příprava přináší ovoce právě v podobě účasti našich bývalých žáků v reprezentaci České 
republiky. Velký dík patří především vedení naší školy, které velmi podporuje náš sport a je 
tak nedílnou součástí mozaiky, která nás k těmto úspěchům dovedla. Významná je také 
podpora rodičů, sponzorů, vedení města a Jč. kraje. Děkuji všem,velmi si toho vážíme.
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