
ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ
Narozen 2.2.2000 v Brně, student Německého zemského gymnázia.
S lyžemi na nohou jsem se rozhodně nenarodil…. 
Jako čistokrevný „brňák“  jsem své rané dětství místo na zasněžených vrcholcích hor strávil zkoušením různých sportů - fotbal, judo, badminton,
tenis a mnoha dalších. K lyžování mne přivedl taťka, pro kterého bylo lyžování velkou vášní. Jen díky němu jsem při svých lyžařských 
začátcích brzy podíval z českých hor i na ty „velké“ alpské. Začínal jsem s bráchou Matějem jako „taťkouk“, od devíti let pak již 
pod vedení trenérů ve SKI VICTORIA Brno. Nebyl jsem od žáčků nejlepší, musel jsem se naučit i prohrávat a až postupně po tvrdém 
         tréninku přišly první výsledky. Žákovskou kategorii jsem zakončil vítěznou sezónou 2016, která mě poslala do juniorské reprezentace 
                     a motivovala do dalších sezón. Juniorskou kariéru jsem zahájil v klubu SKP KOMETA BRNO,  za kterou lyžuji dodnes pod 
                              vedením zkušeného trenéra  Petra Lajkeba.                    
                                     Současně jsem také nadále  členem A-týmu reprezentace ČR.

Moje výsledky

PŘECHOD DO KATEGORIE JUNIORŮ / MUŽŮ

2016
･ 3x zlatá olympijská medaile z Olympiády dětí a mládeže ČR
･ 2x 1. místo – mistr ČR – SL a GS, starší žáci 
･ 1. místo – celkový vítěz mezinárodního závodu Skiinterkriterium Říčky 2016

2017
1. místo Mistr ČR –SL, kategorie juniorů
EYOF – mezinárodní olympiáda juniorů 
Turecko - Erzurum 2017- 6. místo SL a 11.místo GS
2. místo –Český pohár 2017 junioři –
celosezónní série závodů SL , GS a super G

2018
1. místo Český pohár 2017 junioři - celosezónní série závodů SL ,GS a super G
2x  2. místo Mistrovství ČR – SL a GS , kategorie juniorů
1. místo celkový vítěz FIS Velké ceny Slovenska SL+GS, Štrbské pleso - muži
1. místo  GS – FIS Velká cena Slovenska - muži
1. místo GS – FIS Vrátná - muži

2019
1. místo VC Slovenska - SL a GS
1. místo  FIS Ravna Planina - Bosna - GS
2. místo MČR Juniorů - GS
3. místo MČR Mužů - GS
2. místo Mistrovství Polska - GS
Účast - MS Juniorů - Val di Fassa
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- tvrdě pracovat a dál se zlepšovat v žebříčku FIS bodů 
- účast na Mistrovství světa Juniorů 2020
- udržení se v A-týmu reprezentace ČR 
  a možnost trénovat s těmi nejlepšími
- studium VUT Brno - sportovní technologie

Ondřej Surkoš – jméno, které věřím, že ještě uslyšíme. Ve své kategorii největší naděje českého 
    mužského lyžování. Výborné postavení na lyžích, špičková kondice a dobrá hlava jsou 
       atributy, které mu dávají velkou šanci na další úspěchy. A co hlavně, je to pohodovej, 
          normální kluk – držím palce.

      Ondra je opět po mnoha letech závodník, který prokazuje svůj talent nejen v žákovské 
    kategorii, ale právě také v kategorii juniorů - mužů. Velkou výhodou Ondry je, že svých výborných
   výsledků nedosáhl ranou specializací v bránách, ale komplexním pohybovým rozvojem od dětství, 
 což mu dává obrovské možnosti v dalším lyžařském rozvoji, navíc je cílevědomý a tvrdě na sobě 

pracuje nejen na lyžích, ale i v nepopulární suché - fyzické přípravě.  Aby byl Ondra schopen dále rozvíjet svůj lyžařský talent je 
zapotřebí, aby mohl absolvovat lyžařské tréninky také v letním období. V tomto období se podmínky pro závodní lyžování zužují 
na Švýcarsko nebo jižní polokouli, čímž se výrazně zvyšují finanční náklady na  sezónu lyžaře.

https://brnensky.denik.cz/ostatni_region/lyzar-z-brna-pro-talentovaneho-
surkose-nekdy-i-vyhoda-lyzovani-je-mu-vzacne-20170305.html?photo=4

V první řadě, moji tvrdou práci, Vám dobrý pocit, že Vaše přispění nebylo zbytečné.
Možnost Vaší prezentace na týmovém autě, které brouzdá celou Evropu, dále
možnost umístění loga na reprezentačním oblečení, kombinéze a eventuelně
na helmě, zviditelnění na webových stránkách nebo sociálních sítích.

http://www.centrumnews.cz/ondrej-surkos-lyzarsky-talent-z-brna


