Michal Březina před startem na Grand Prix v ruském Sochi: Každá Grand Prix je
jiná, může se stát cokoli
PRAHA – Měsíc po tom, co se český krasobruslař Michal Březina stal nejlepším
mužem Evropy na prvním závodě v rámci letošního ISU Grand Prix v americkém Las
Vegas, se nyní chystá na start svého druhého závodu v Sochi. Rostelcom Cup je jeho
předposledním velkým závodem před olympijskými hrami v Pekingu.
Poté, co se Michal Březina vrátil do domovské Kalifornie, začal tvrdě trénovat na druhou Grand
Prix, která ho již zítra čeká v Sochi. „Závody v rámci Grand Prix fungují tak, že to pozvání člověk
dostane v rámci umístění na mistrovství světa nebo je v TOP 30 nejlepších krasobruslařů ve
světovém žebříčku. Ten hlavní faktor je toho je umístění na mistrovství světa. Závodník dostává
pozvánku a může jet dva závody. Nikdo z těch lidí, kteří byli ve Vegas, teď se mnou v kategorii
nestartuje,“ vysvětlil Michal Březina.
Po dlouhém letu se cítí brněnský rodák v dobré formě. „Forma je snad dobrá, trénovali jsme, co
to šlo. Všechno funguje, jak má, takže si myslím, že to bude v pohodě,“ shrnul Březina.
Rostelcom Cup je posledním závodem v rámci letošní ISU Grand Prix. Pro mnohé
krasobruslaře je výhodou to, že se na tento závod mají čas dostatečně připravit, pro mnohé se
naopak klání může stát velkým trápením. „Od začátku sezony už je to dost dlouho, jsme vlastně
skoro v polovině. Může se stát, že uvidíme brilantní výkony, ale mnohdy se na poslední Grand
Prix dost chybuje, protože stupňující únava nikomu moc nepřidá,“ doplnil jednatřicetiletý
krasobruslař.
Po tomto závodu čeká na českého reprezentanta ještě evropský šampionát ve francouzském
Montpellier. Na MMČR česká jednička nedorazí. „Dlouho jsme to konzultovali s Tomášem
Vernerem, a nakonec jsme došli k tomu, abych se MMČR nezúčastnil. Bylo by to hodně
cestování a neměl bych dostatek času a klidu na přípravu na další velké závody,“ prozradil
Michal Březina.
V zítřejším krátkém programu startuje Michal Březina v 12:23 hodin českého času.

Kontakt pro média: Pavla Hajpišlová, hajpislova@sprmedia.eu
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