PROGRAM

Termín akce:
Místo akce:
Příjezd na akci:

21.3.2010 (neděle) – 27.3.2010 (sobota)
Davos, Švýcarsko

Příjezd do hotelu v průběhu dne od 9:00 do 17:00 hod
Na švýcarských dálnicích je povinná dálniční známka, v prodeji je pouze celoroční 40 CHF.

Ubytování – hotel Montana:
Adresa: Bahnhofstrasse 2, 7260 Davos Dorf
Registrace na recepci hotelu, převzetí skipasu (záloha 10 CHF na key card) a volná zábava.
(pro vlak: v průběhu dne budou zavazadla uskladněna v prostorách hotelu do 17:00 h)
Hotel je situován hned vedle vlakové stanice „Davos Dorf“ naproti supermarketu SPAR. Pro ty, co
přijedou do místa po vlastní ose, je to hotel hned před náměstím v Davos Dorf (veřejné kluziště
poslouží jako orientační bod – hotel je před objezdem kluziště) asi 150 metrů od nástupní stanice
lanové dráhy Parsenn (všichni tamní hotel znají a rádi vám případně poradí).
http://www.mountainhotels.ch/Detailview.100.0.html?&L=4&tx_nmhotelmanager_pi1[uid]=20&
cHash=2fd020fcb6
http://map.search.ch/davos-dorf/bahnhofstr.2?poi=verkehr,restaurant,anzeigen
Bydlení je zajištěno ve 4/5/6ti lůžkových pokojích (informace o umístění na pokoje budou k
dispozici na recepci hotelu) se sprchou a WC (ručník prosíme vlastní). V hotelu je na recepci volně
přístupné PC s přístupem na internet, možnost připojení přes WiFi.
Stravování:
snídaně:
7:30 – 10:00 h (Montana sál v hotelu)
večeře:
18:00 h v restauraci Dörfji naproti hotelu
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PLÁNEK OBLASTI HOTELU
Plánek celého Davosu je k dispozici v Infocentru, které je od hotelu vzdálené asi 50 m
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Skipas:

7 dnů 21.-27.3.2010

Skipas, který obdržíte, bude čipová bezdotyková karta. V Davosu vám poslouží pro vstup do lanovek
v rámci celého komplexu Davos&Klosters, můžete jej využít jako jízdenku pro MHD (vlak, bus
v aglomeraci Davos – Klosters). Zároveň to bude klíč od vašeho pokoje.
Prosíme všechny, aby si připravili vratnou zálohu 10 CHF na skipas!

Severní část lyžařského areálu (Parsenn, Madrisa)

Jižní část lyžařského areálu (Pischa freeride arena, Jakobshorn, Rinerhorn)
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Lyžařské možnosti v oblasti Davos – Klosters:
Parsenn
Hlavní vlajková loď davoských areálů. Parsenn je v centrální části Davosu a je přístupný vlakovou
lanovou dráhou přímo z hlavní ulice v Davos Dorf (nejblíže od ubytování). Nabízí největší počet
sjezdových tratí a nejrozsáhlejší možnosti lyžování mimo upravené tratě v dosahu všech místních
lanovek. Z tohoto důvodu bývají také tyto terény vždy „zničeny“ jako první. ALE již jen několik
málo minut chůze od lanovek či sjezdovek se nabízí mnoho kratších i delších sjezdů ve volném
terénu v obtížnostech pro začátečníky až po extrémní sjezdy v úzkých kuloárech či velmi
exponovaných žlebech. Prakticky vždy s dojezdem opět k lanovce či zastávce vlaku nebo busu,
který vás opět během několika minut dopraví do centra města.
Z nejvyššího bodu Parsenn – výstupní stanice Weissfluhgipfel – je možné se pustit mnoha směry
zpět do areálu Parsenn nebo dokonce až do blízkého areálu Arosa, odkud je možné se opět vrátit
vlakem.

Jakobshorn
Druhý nejfrekventovanější areál v davoském komplexu. Dostanete se sem busem či vlakem
(stanice „Davos Platz“), odkud vás visutá lanovka odveze do lyžařského ráje nad hranicí lesa. Zde si
přijdou na své funcarveři, freestyle jezdci (U-rampa, vynikající snowpark) a hlavně také freerideři.
Jako hlavní bod zde slouží vrcholová stanice lanovky Jakobshorn. Již cestou nahoru můžete mlsně
okukovat kaskádu žlebů, které tvoří prostorový tvar U a je jen na vás, kterou část „účka“ využijete
ke sjezdu vy. Možnosti jsou i zde od jednodušších otevřených žlebů až po úzké kuloáry. Tyto sjezdy
jsou sice kratší, ale zato jich během dne můžete stihnout velký počet. Z vrcholové stanice
Jakobshorn také vede značená freeride route „14“, která vám nabídne několikakilometrový sjezd
až do údolí ke stanici Bus „Teufi“, odkud se opět do centra města dostanete pomocí MHD (bus). Ti
méně zdatnější, či ti, co neradi opouštějí civilizaci na dohled, mohou využít značenou trasu 13 na
opačné straně areálu. Zde se rozprostírají nekonečné pláně a je jen na vás, jak velký oblouk pro
své freeride hry zvolíte.
U spodní stanice lanové dráhy je k dispozici upravovaná super-pipe, kde můžete nerušeně řádit až
do pozdních večerních hodin.
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Pischa – freeride arena
Davos vlastní i oficiální freeride zónu, která je určená výhradně pro vyznavače freeride. Tedy
nenajdete zde upravené tratě. Visutá lanovka vás vyveze na vrchol a vy se můžete pustit jakoukoli
stopou směrem dolů. Tento areál je koncipován jako komerční freeride zone, takže zde nenajdete
extrémní sjezdy o velkých sklonech. ALE terén je velmi členitý a příjemný, tedy vynikající hlavně
pro méně zkušené jezdce a všechny ty, kteří chtějí pilovat jízdu v terénu nebo se s freeride
ježděním seznámit.
Součástí tohoto areálu je i „public avalanche centre“, kde můžete trénovat vyhledávání
zasypaných lavinou pomocí pípáku. Je jen na vás, kolik „lidí“ si na automatickém zařízení zvolíte,
které se pak pokusíte v co nejkratším čase najít.

Madrisa
Při prvním pohledu na mapku areálu Madrisa nikoho příliš neosloví. Jedná se o malé, komorní
středisko v Klosters. ALE malý počet lanovek, vleků a sjezdovek je velmi dobře kompenzován
vynikajícími freeride sjezdy až do údolí. Vzhledem k tomu, že areál je vzdálen od Davosu několik
stanic MHD, jistě vám všem zprostředkujeme informace a dokumentaci, která vás přesvědčí o
tom, že i Madrisa by měla ochutnat chuť vašich freeridových nářadí!

Rinerhorn
Poslední a také ne příliš rozlehlý areál, který je součástí zábavního parku Davos&Klosters. Ale
přímo z Jakobshornu můžete pozorovat nepřeberné možnosti sjezdů až k silnici do údolí.
Rinerhorn může nabídnout těm, kteří budou vážit maličko delší cestu MHD, velmi zajímavé terény,
např. v údolí za areálem, které je ale z konečné vleků lehce dostupné. Spodní část areálu může
posloužit jako útočiště ve dnech, kdy hodně sněží a na Parsennu či jinde je téměř nulová
viditelnost.
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Švýcarsko, kanton Graubünden, Davos – praktické informace
Legislativa. Švýcarsko není členem Evropské unie, ale je jejím partnerským státem. To znamená, že
pro návštěvu Švýcarska není nutný cestovní pas, ale stačí občanský průkaz (pouze nové verze se
strojově čitelnými údaji – zelená barva občanského průkazu). Od 12. prosince 2008 je Švýcarsko
součástí Schengenského prostoru. V Davosu se mluví německým dialektem, ale s každým se
domluvíte i anglicky.

Celní předpisy. Bezcelně je povoleno dovézt předměty osobní potřeby (v přiměřeném množství),
např. oblečení, toaletní a sportovní potřeby, foto- a video přístroje apod., potraviny a nealkoholické
nápoje v množství, které odpovídá potřebě na 1 den. U alkoholických nápojů (platí pouze pro
cestující od 17 let) je povoleno dovézt 2 litry lihovin do 15 stupňů, 1 litr lihovin nad 15 stupňů,
200 cigaret nebo 50 ks cigár či 250 g tabáku. Dále lze dovézt dárky v ceně do 300 CHF (kumulace pro
více osob není možná), s výjimkou alkoholických a tabákových výrobků, masa, masných a mléčných
výrobků, tuků a olejů nad uvedené množství.

Finance. Měnou je švýcarský frank (kurz cca 17,50 Kč /1 CHF), ale je možné platit i eury. Platba s
nimi je ale relativně nevýhodná. Nejvhodnější platidlo je platební karta (mezinárodní), se kterou je
možné platit prakticky všude a jakékoli částky.
Pojištění. Ve Švýcarsku je zdravotnická péče na špičkové úrovni, za což v případě nedostatečného
pojištění můžete také dost zaplatit. Dbejte na to, aby se vaše pojištění vztahovalo i na zimní sporty
– lyžování mimo značené tratě. V případě nemoci či úrazu lékař i zdravotnické zařízení vystavují
účet, který je nutné zaplatit. Větší účty platí za pojištěnce prostřednictvím asistenční služby přímo
pojišťovna.

Elektrické zásuvky. S nabíječkami mobilů a holicími strojky apod. elektrickými přístroji nebudete
mít ve většině případů problémy. Přesto doporučujeme vzít s sebou síťový adaptér, protože
zástrčky (např. od počítače) se nehodí do švýcarských zásuvek.
Mentalita. Švýcarská povaha je co do porovnání s českou zdrženlivější. Pověst přesnosti,
dochvilnosti a jistého odstupu má něco do sebe, i když samozřejmě nelze vztáhnout na každého.
Švýcaři jsou obecně skromní, hodnoty jako kvalita, slušnost, pořádek a klid uznávají daleko více než
Češi. Prohřešky proti obecně platným pravidlům, jako např. noční klid, špatné parkování, krádež
apod. jsou obvykle tvrdě a nekompromisně trestány. Podplácení není ve Švýcarsku v žádném
případě přípustné, o lidské důstojnosti přitom ani nemluvě.

Gastronomie. Švýcarsko se stále řadí mezi relativně dražší země pro českého turistu. To ale
neznamená, že bychom si museli odepřít švýcarské speciality. V obchodě je možné zakoupit pivo (12 CHF) a základní potraviny za ceny jen mírně vyšší než v ČR. Pivo v hospodě vyjde na 5-7 CHF. Jídlo
v restauraci stojí od 15-50 CHF (již luxusní volba) za běžné pokrmy. Švýcarská kuchyně je velmi
chutná, hodně ovlivněná životem v horských oblastech, a tudíž také velmi vydatná. Z cenově
příznivých a typických švýcarských pokrmů doporučujeme např. Bündner Gerstensuppe
(graubündenská vydatná polévka z ječmene),
Kürbissuppe (dýňová polévka),
Käseschnitte (zapečený sýr na chlebu
máčeným v bílém víně), Raclette
(rozehřátý sýr podávaný na malých
brambůrkách ve slupce), Käsefondue
(sýrové fondue) a Fondue Chinoise
(masové fondue), Capuns (plněné
mangoldové listy), z dezertů nesmíte
vynechat Bündner Nusstorte (místní sytý
ořechový koláč, lze koupit i v pekárně),
z alkoholických specialit zkuste
graubündenský likér Röteli.
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Lavinové nebezpečí:
Většina freeridových terénů v Davosu je v lavinové oblasti. Proto je vhodné vždy sledovat
informace o lavinovém nebezpečí u všech stanic lanovek (freeride check point), kde je uvedeno
aktuální info o situaci v oblasti. Pokud u těchto informačních tabulí či lanovek bliká oranžový
maják, znamená to značné nebezpečí lavin (stupeň č. 3 a více) a je nutné dávat při pohybu
v terénu vždy velký pozor.
Upozorňujeme, že pohyb v lavinovém terénu se neobejde bez lavinové výbavy (pípák, lopata,
sonda). V rámci programu „Arva Avalanche Camp“ budou pro přihlášené účastníky lavinové sety
k dispozici.
Vzhledem k rozsáhlosti akce nejsme schopni zajistit lavinové sety pro každého účastníka (ani
nebylo uvedeno v ceně akce). Budeme mít s sebou pouze několik rezervních setů, pro případ
poškození či ztráty aj.
Aktuální informace o lavinové situaci na internetu najdete každý den na www.slf.ch.
Kontakty v tísni (úraz, lavinová nehoda aj.):
Areál – SOS kontakty:
Jakobshorn 081 / 413 59 59
Parsenn 081 / 417 66 60
Pischa 081 / 417 66 60
Gotscha 081 / 417 66 60
Madrisa 081 / 410 21 83

Medical helpline 144
Rega helpline 1414 (letecká záchranná
služba)
Policie Davos: Landschaftspolizei Davos
7270 Davos Platz

Rinerhorn 081 / 401 12 58
Ukázka lavinové předpovědi
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PROGRAM akce SNOWfest 2010: základní informace
První večeře vás čeká v neděli 21.3. v 18 h v restauraci Dörfji naproti hotelu Montana.
1) Zahájení: neděle 21.3., 20:00 h, Montana sál, hotel Montana, Davos Dorf
SNOWfest bude oficiálně zahájen v neděli večer, čili celou neděli budete mít na to, abyste mohli
lépe poznat město Davos, terény a jejich lyžařské možnosti. Také můžete navštívit turistické info
centrum v Davosu (přes ulici vlakové stanice Davos Dorf – asi 50 metrů od hotelu Montana), kde
najdete mnoho informačních materiálů o místních restauracích, obchodech, sportovním vyžití,
tipy na výlety atd.
Ve 20 hodin večer se všichni sejdeme v hotelovém sálu (průchod Montana barem), kde společně
zahájíme třetí ročník českého freeski and SNB festivalu SNOWfest 2010.
Seznámíte se s našimi „kouči“, fotografy, kameramany a dalšími lidmi, kteří se v průběhu celého
týdne budou snažit o vaši maximální spokojenost. Budou k dispozici pro vaše dotazy a připomínky
a rádi vám s čímkoli poradí.
Dozvíte se zde důležité informace o průběhu celého festivalového týdne: jak bude probíhat
vydávání a sběr lyží v průběhu lyžařského testu, jak budou organizovány dny s našimi
freeridovými „kouči“, lavinový kurz, soutěže aj. A také kde si veškeré důležité informace zjistit: na
informačních nástěnkách v recepci hotelu Montana.
Zodpovíme vaše všetečné dotazy a budeme vás informovat o důležitých věcech z hlediska lavinové
bezpečnosti atd.
Úvodní večer vyvrcholí welcome párty.
2) Hlavní program: po 22.3. – so 27.3.2010
Celodenní program dle pokynů na informačních nástěnkách a po domluvě s jednotlivými kouči.
Podrobnosti budou prezentovány také během zahajovacího večera. Pro lepší orientaci je na další
straně uveden časový rozvrh celého týdne.
3) Vyvrcholení festivalu: pátek 26.3.
V pátek se naposledy můžeme setkat u večerního posezení a diskutovat, bilancovat či jinak
polemizovat o festivalu. Řekneme si také, jak bude probíhat poslední den akce před odjezdem
domů.
4) Sobota 27.3. - poslední lyžařský den, odjezd domů
Poslední den, který můžete věnovat vlastnímu programu nebo třeba výletu do nedalekého
Lenzerheide (viz bod 5).
5) SCOTT Czech Ride 2010; 25.-29.3.2010
V těchto dnech bude v Lenzerheide (cca 40 km od Davosu) probíhat mezinárodní závod ve
freeridu jako součást prestižní světové série Freeride World Qualifier. Tedy v té době se budete
moci jako diváci účastnit zajímavé sportovní podívané a sledovat nejlepší české i světové ridery v
Big Mountain závodě, který se pojede z nejvýše položeného lanovkou dostupného vrcholu v
areálu Valbella-Lenzerheide – Rothorn (2 865 m).V Lenzerheide budete moci využít zvýhodněných
skipasů, a to jak na páteční kvalifikaci (33 CHF místo 64 CHF), tak na sobotní finále (46 CHF). Info o
nákupu těchto skipasů dostanete v Davosu u organizátorů.
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Večerní program

Arva
Avalanche Camp

Arva
Avalanche Entry

Diashow - skialpové
túry v obrazech přednáška Michal
Bulička

Večeře 18:00-19:00

Večeře 18:00-19:00

Úvodní meeting, úvod
k lavinám a
bezpečnosti,
welcome party

Vrácení lyží FREESKI
Test 17:00-17:30

Vrácení lyží FREESKI
Test 17:00-17:30

Volný den

Přednáška lavinového
specialisty Manuela
Gensweina (CH)

Večeře 18:00-19:00

Vrácení lyží FREESKI
Test 17:00-17:30

Freeride
first steps

FREESKI Test

FREESKI Test

Vydávání lyží
FREESKI Test

Freeride
first steps

Salomon Freeride
Coaching

Salomon Freeride
Coaching

Rock Point
Skitour Camp

Vydávání lyží
FREESKI Test

Vydávání lyží
FREESKI Test

Rock Point
Skitour Camp

Snídaně 7:30-10:00

Snídaně 7:30-10:00

Příjezd :-)

Úterý

Pondělí

Neděle

23.3.2010

22.3.2010

21.3.2010

Počasí v horách přednáška Alena
Zárybnická

Večeře 18:00-19:00

Vrácení lyží FREESKI
Test 17:00-17:30

Freeride
first steps

Rock Point
Skitour Camp

Arva
Avalanche Camp

FREESKI Test

Salomon Freeride
Coaching

Vydávání lyží
FREESKI Test

Snídaně 7:30-10:00

Středa

24.3.2010

Večeře 18:00-19:00

Vrácení lyží FREESKI
Test 17:00-17:30

Rock Point
Skitour Camp

Arva
Avalanche Camp

FREESKI Test

Salomon Freeride
Coaching

Vydávání lyží
FREESKI Test

Snídaně 7:30-10:00

Čtvrtek

25.3.2010

SNOWfest 2010 – PROGRAM: časový rozvrh

Rozlučková párty

Večeře 18:00-19:00

Vrácení lyží FREESKI
Test 17:00-17:30

Rock Point
Skitour Camp

FREESKI Test

Vydávání lyží
FREESKI Test

Snídaně 7:30-10:00

Pátek

26.3.2010

Odjezd domů :-(

Rock Point
Skitour Camp

Snídaně 7:30-10:00

Sobota

27.3.2010

TEST
Není to krásné strávit týden ve volném terénu a přitom každý den osedlat i několik různých párů
„freeski“? Proč ne, i tohle je možné pro účastníky FREESKI testu.

Nabídneme vám ochutnávku nejrůznějších modelů v kategoriích:
Freeride - široké lyže určené do většiny podmínek a různých druhů sněhu, letos s důrazem na lyže
rozměrů „XL“ a širší.
Powder - velmi široké lyže určené do prašanu, často s opačným krojením (reverse sidecut) a/nebo
negativním prohnutím (rocker, reverse camber).

Backcountry twintip - široké twintipové lyže určené pro triky ve volném terénu a hlubokém sněhu.
Ale velice dobře poslouží i jako freeridové univerzálky.

Freeride/lady - freeridové lyže respektující požadavky té hezčí poloviny lidstva. Čili lyže určené pro
holky.
Nehledě na to, jak se dané kategorie prolínají a kam kterou lyži zařadíme, dostanete možnost
vyzkoušet dostatek modelů, abyste si udělali představu, co která kategorie, značka nebo model
nabízí.
Výdej lyží do testu bude probíhat u skladu lyží, přístupného z parkoviště hotelu Montana vždy od 8:30
do 9:00 ráno. Pouze v neděli 21.3. proběhne po vyložení lyží v cca 10:00-10:30 ráno.
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Salomon Freeride
Coaching

Je přirozenou vlastností člověka posouvat své možnosti a schopnosti. A i freerideři se snaží
posunout hranice freeridového poznání někam dál. Koučování je jeden z velmi efektivních
způsobů „výuky“, zlepšování lyžařských dovedností, ale hlavně nasávání zkušeností a znalostí hor.
Proč to nezkusit společně se zkušenými českými ridery pod taktovkou Robina Kalety, českého TOP
ridera a několika zkušených jezdců přímo z Alp.
A jak „výuka“ probíhá?
Skupina cca 6ti jezdců podobných zkušeností se společně s koučem a fotografem (popř. ještě
kameramanem) vydá do terénu. V začátku dne každý prokáže či si osvojí základní dovednosti
práce s lavinovým vyhledávačem. Poté kouč zjistí, jak na tom jsou jednotliví účastnící lekce
technicky a výuka může začít. Výběr terénu, obtížnost a praktický trénink je vždy závislý na složení
a prioritách skupiny. V průběhu týdne se vám může podařit zajezdit si hned s několika kouči i
fotografy.
Team koučů:

Robin Kaleta, ski (CZE)
Marek Macháček, telemark ski, (CZE)
Simona Hrstková, ski (CZE)
Monika Tatarková, ski (SVK)
Honza Schauer, ski (CZE)
David Knybel, ski (CZE)
Florian Krummenacher, SNB (Davos, SUI)
Tom Elias, ski (Davos, SUI)

Robin Kaleta patří do generace jezdců, která začala psát historii českého freeskiingu. Přes
snowparky se nakonec propracoval do velkých hor a nyní se prakticky výhradně věnuje disciplíně
„Big Mountain“.
Jako jeden z mála českých freeskierů se účastní mezinárodních závodů velkého formátu. Od
letošní sezóny také usiluje o účast v prestižní sérii závodů Freeride World Tour.
Stal se prvním vítězem dnes již kultovního závodu Jasna Adrenalin, který se každoročně koná na
Slovensku na hoře Chopok.
Mezi jeho další významné úspěchy lze zařadit i jeho působení v závodu Redbull Hike&Ride, kde
spolu s Jirkou Lauseckerem obsadil druhou pozici.
V současné době je hlavní tváří značky Nike ACG v ČR a lídrem českého SCOTT freeride teamu.
V posledních dvou letech se také začal provozovat BASE Jump a jako první Čech skočil BASE s
lyžemi na nohou…
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Marek je jediným zástupcem telemarku v našem týmu koučů. S telemarkovými lyžemi se
pohybuje stejně přirozeně jako bez nich. I přes svou právnickou praxi si dokázal zachovat prostor
pro lyžování, aby mohl aktivně závodit, jezdit na světové festivaly, připravovat skvělé foto i video
záběry. Ale hlavně si moc rád jen tak zajezdí. Marek Macháček je český telemarker, hledající na
horách Boha.
Jsme si jistí, že ti, kteří o telemarku uvažují a váhají, budou mít po setkání s tímto free heel
hrdinou jasno. Věříme, že vás tento špičkový freeskier dokonale nadchne pro powder surfing. Ať
už to bude na tele skis nebo na těch, co zrovna budete mít na nohou.
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Monika Tatarková je zkušená lyžařka, která se pravidelně účastní prestižní photo session časopisu
SNOW. Své zkušenosti s jízdou v terénu pravidelně využívá jako rozhodčí na mezinárodních
závodech v Big Mountain v rámci Freeride World Qualifier. V terénu se prohání na lyžích české
výroby SCARABEUS.
Simona Hrstková dělá čest své lyžařské rodině. Na úspěchy sestry Lucie navazuje angažmá v
českém SCOTT freeride teamu. Své fanoušky v loňské sezóně nejvíce potěšila skvělým prvním
místem v závodě Redbull Powder Kick v Bulharsku. Její pád/let „superman“ na SCOTT Czech Ride
08 se již dnes stal legendou. Simona je také aktuální mistryní ČR ve Freeride
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Je velmi komplikované představit českého freeski pionýra a nepopsat mnoho stran. Když jsme my
objevovali kročný oblouk, on již karvoval. Když jsme se dověděli o freeskiingu, již jezdil na „super
fat“ lyžích. Když jsme objevili první hory a prašan, už měl na triku mnoho sjezdů. Jinými slovy, český
freeskiing si lze jen sotva představit bez tohoto člověka, pedagoga, experimentátora, rozhodčího a
hlavně freeskiera, Honzy Schauera. A SNOWfest bez něj?

S Florianem jsme se poznali na prvním SCOTT Czech Ride v roce 2008, kde jako mladý lokální rider
předvedl, že domácí terén zná více než dobře. A i to je důvod, proč jsme tohoto mladíka angažovali
pro naše SNB účastníky. SNB rider mnohem lépe vyhoví stejně ozbrojeným jezdcům…
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David Knybel patří mezi velké naděje českého freeskiingu. Na mezinárodním poli se dokáže skvěle
prosadit, což potvrdil i v loňském závodu SCOTT Czech Ride, kdy obsadil skvělé čtvrté místo a jako
nejlepší Čech se stal mistrem ČR ve freeridu. Taky chcete zažít, jaký je to pocit, zajezdit si a nasát
cenné informace od tohoto sympatického mladíka?

Tom patří mezi ikony horské oblasti, kterou představuje Davos, Klosters, Arosa, Lenzerheide aj.
Těžko budete hledat někoho, kdo se v místním labyrintu hor vyzná lépe než on. Tom je pro nás
jakousi zárukou, jak objevit i v nepříznivých podmínkách místa, kde se „prášit“ dá. To, že je Tom
několikanásobným vítězem místního Chinese Downhill závodu, jen dokresluje jeho obrovské
lyžařské schopnosti.
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Arva
Avalanche Camp

Pohyb ve volném terénu s sebou nese vysoké riziko lavinového nebezpečí. Bez dostatečných
zkušeností je freeride v exponovaném/lavinovém terénu hazardem se životem.
Proč tedy nevyužít jedinečné příležitosti a naučit se, jak v terénu přežít. A ještě k tomu pod
vedením předního českého lavinového specialisty Viktora Kořízka (ČAHV, UIAGM, klub
Alpy4000.cz).

Účastníci kempu prožijí 2 dny ve společnosti Viktora a
jeho lavinového psa. Společně budou intenzivně
nasávat informace o lavinách a prakticky trénovat vše,
co k tomuto „oboru“ patří.
Na tento kurz jsou vyhrazeny 2 dny (23.-24.3.) a jedna
večerní přednáška.
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Kdo by nechtěl okusit krásu liduprázdných hor a božského ticha přerušovaného jen pravidelným
klapáním vázání nebo jen vlastními obloučky při sjezdech panenských plání? Průvodcem nám bude
Michal Bulička, absolvent rakouské státní zkoušky jako Instruktor skialpinismu v ledovcovém i
neledovcovém terénu.

Každý den ráno (samozřejmě s ohledem na počasí)
vyrazí malá skupinka zájemců poznávat místní hory
trochu jinak. Program je určen jak zkušeným
skialpinistům, tak začátečníkům, kteří si chtějí odnést
své první skitouringové zážitky.
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Speciální host Arva Avalanche Campu:

Manuel GENSWEIN
www.genswein.com

Velmi vysokou úroveň tréninku lavinové problematiky zajistí mimo jiné světová špička v oboru a
náš spolupracovník a dopisovatel časopisu FREESKI Švýcar Manuel Genswein. Ten školí záchranné
týmy po celém světě a vytváří nové záchranné metodiky. Vy máte nyní jedinečnou příležitost vidět
tohoto „avalanche guru“ v akci.

Na SNOWfestu vás čeká zajímavá večerní přednáška (út 23.3.). Mnozí z vás jistě neodolají a
zúčastní se následné středeční praktické instruktáži v terénu. Na Manuelovy praktické ukázky jsou
samozřejmě zváni všichni účastníci SNOWfestu. Jinak řečeno, ne vždy se vám podaří dostat se do
první ligy…
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Doufáme, že vaše touha nasát co nejvíce tajemství světa freeride vás dovede také pod nejvyšší vrchol
nedalekého areálu Lenzerheide - horu Rothorn. Zde se bude konat v pořadí již třetí české
mezinárodní mistrovství v disciplíně Big Mountain, letos jako součást závodů Freeride World
Qualifier.
Tímto jste všichni srdečně zváni a věříme, že pro vás závod samotný bude zajímavým lyžařským
zážitkem a budete moci sledovat výjimečné výkony závodníků z České republiky, Slovenska,
Německa, Rakouska, Itálie, Švédska, Finska, Velké Británie, Švýcarska, Argentiny aj.
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Freeride first steps

Máte zájem vylepšit svoji lyžařskou techniku? Chcete se naučit měnit dynamicky jízdu v závislosti
na terénu v průběhu jízdy? Nebo "odložit přítelkyni" a zajistit jí vysoce kvalitní výuku? Nebo
chcete zjistit, jak si poradit s problémovým povrchem? Nebo si jen říci, že chcete konečně začít
jezdit podle nových trendů?
Zajistili jsme pro vás lyžařského instruktora Jana Toufara, který je absolventem velmi sofistikované
školy švýcarské ski akademie ve Verbier. Velmi rád s kýmkoli z vás procvičí pořádný řezaný oblouk
nebo vás třeba naučí sjet jakýkoli kopec na obřačkách.
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V pondělní foto přednášce se Michal Bulička podělí
s účastníky SNOWfestu o své zážitky
z nespočetných skialpových túr ve formě poutavé
diashow, která ukáže jeho nejzajímavější foto
úlovky.

Odborník na slovo vzatý, který má za sebou
dlouholeté zkušenosti z horského terénu, se
nevěnuje pouze skialpinismu, v jeho hledáčku lze
nalézt i canyoning, via ferrata, horské kolo, rafting
a horolezectví.
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Alena ZÁRYBNICKÁ
Populární moderátorka dnes již zdaleka nejen pořadů o počasí, ale hlavně
milovnice hor a lyžování. Své skialpy prohání nejčastěji v Krkonoších a často za
doprovodu někoho z členů Horské služby - Alena je totiž mezi horaly jako
doma. Pořádá pro ně přednášky o počasí, plánuje a organizuje společné
meteorologické projekty atd. V Davosu vám předá něco ze svých znalostí ve
své čtvrteční přednášce o počasí v horách, na SNOWfestu ale bude fungovat
zejména coby moderátorka speciálního freeridového dílu do pořadu Bílá stopa
na ČT 4.
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Après Ski
K pořádné lyžovačce patří i pořádný odpočinek a ani v tomto směru nezůstává Davos pozadu.
Wellness centrum Eau-là-là leží jen pár stanic MHD od hotelu Montana (stanice Eau-là-là). V
přízemí naleznete vyhřívané bazény s masážními proudy, zatímco horní dvě podlaží jsou určena
pohádkově luxusnímu wellness centru. Co může být víc, než přímo ze sauny pozorovat prosklenou
stěnou okolní panoramata? Nebo je to snad lepší z venkovní vířivky nebo sauny ve srubu, kde se
topí dřevem?
Otevírací hodiny:

po – so: 10–22 h, ne 10–20 h
každý čtvrtek 14–22 h wellness pouze pro dámy

Vstupné:

bazény 9 CHF, bazény + wellness 26 CHF

Davos je freeridový areál se vším všudy. A k tomu patří nejen skvělé terény pro freeride, ale i
pravý nefalšovaný freeridový bar Wallhalla. Najdete jej nedaleko hotelu Montana na hlavní třídě.
Určitě stojí za to tuto hospodu navštívit, popít a případně se seznámit s ostatními „powder“
návštěvníky Davos&Klosters Mountains.
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Vaše zážitky a výkony zachytí:
Fotografové:
Tomáš Matwikow (freeskiing.cz)
Zakladatel, provozovatel a fotograf on-line portálu o lyžování ve volném terénu a
snowparcích.
Martin Klika (powderline.cz)
Vášnivý freeskier a velmi zdatný fotograf s jedinečným citem pro kompozici. Právě
díky jeho nadšení můžeme mít již dvě sezóny na zdi „Czech Freeskiing Calendar“!
Daniel Vrzal (freeride.cz)
Nenápadný lyžař s velmi nápaditým repertoárem. V poslední sezóně chrlí stovky
kvalitních freeski fotek, věříme, že další stovku top záběrů pořídí s vámi na
SNOWfestu.
Petr Havelka (SNOW)
Vášnivý fotograf časopisu SNOW a portálu SNOW.CZ. Z mnoha výprav do světa ticha
přiváží kompozičně vyvážené, nápadité a pestré fotografie. Svůj um využije i pro
dokumentaci letošního festivalu.
Luboš Sušila (FREESKI)
Šéfredaktor časopisu FREESKI a velmi zkušený freerider. O jeho všestrannosti hovoří i
jeho schopnosti se pohybovat v terénu na lyžích nebo SNB. Má za sebou nespočet
photo shootingů ve velkých horách a jako lovec fotek do svého časopisu bude jistě
maximálně motivovaný získat v Davosu TOP materiál.
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Kameramani:
Jakub Kolník, Tomáš Koucký (VOPICE production)
Dva mladíci z filmové školy, kteří svůj čas za kamerou a u stříhacího pultu tráví
nejraději ve společnosti hor a freeskiers. Ve světě freeskiingu se pohybují jen krátce,
ale i přesto již dokázali vyrobit několik děl velmi vysoké kvality. Z obou uplynulých
ročníků SNOWfestu připravili velmi působivý dokument.

p. Stařík (Česká televize)
Kdo by nechtěl být zachycen okem kamery České televize a doma se pak kamarádům
chlubit svými záběry v pořadech ČT? Dobrá rada zní: Jakmile se objeví, je třeba se
vyburcovat k maximálním výkonům ☺.
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Pracovali, aby připravili SNOWfest a hlavně aby vás pobavili…
Kateřina Sochová (SNOW, Freeskiing.cz)

Petr Socha (SNOW, FREESKI, NORDIC)

Jaromír Lojza (Freeskiing.cz, SNOW, FREESKI)

a přátelé…

28

29

