
Akrobatický lyžař  Luca Tribondeau
novým ambassadorem zn. Davosa 

Davosa: Pocházíte z Rakouska, takže  
lyžování musí být vaší druhou přirozeností.
V kolika letech jste poprvé stál na lyžích?

Luca: Lyžovat jsem se učil od svých 3 let.
Stál jsem na lyžích vlastně od chvíle, kdy 
jsem se postavil na nohy.Lyžování mě vždy 
bavilo a již od svých 12 let jsem závodil.

Davosa: A co vás přimělo přejít od závodění k lyžařské akrobacii?    

Luca: Vždy jsem se snažil dělat to, co můj bratr (smích). Bratr se začal věnovat lyžařské 
akrobacii a já to chtěl zkusit také. Velmi rychle jsem si uvědomil, že tato displína je pro mě 
to pravé. Triky mi přišly jednoduché a bavilo mě zkoušet stále nové věci. A nyní si neumím 
představit, že bych chtěl dělat něco jiného.

Davosa: To vypadá, že jste se v akrobacii opravdu našel. A vaše úspěchy o tom svědčí:  
4.místo na X-games Big Air v roce 2014, 5.místo v Red Bull Playstreets a zúčastnil jste se 
také  zimních olympijských her v Soči. Gratulujeme! Jak trávíte svůj volný čas, pokud 
nelyžujete?

Luca: Mám rád všechny sporty, speciálně outdoorové. Jestliže netrénuji, věnuji se vodním 
sportům, hlavně surfingu a windsurfingu. A pokud nesportuji, miluji fotografování, jak 
můžete ostatně vidět na mém Facebooku nebo Instagramu.

Davosa: V červenci 2015 jste se stal novým ambassadorem Davosy. Co vás vedlo k tomuto
rozhodnutí?

Luca: V mém životní stylu se musíte 100% spolehnout na svoji výstroj. To platí i pro 
hodinky, které používám. Líbila se mi kvalita hodinek Davosa stejně jako rozmanitost 
kolekce. Samozřejmě mě nejvíce oslovily sportovní hodinky, kde má Davosa opravdu co
nabídnout. Nebylo jednoduché si vybrat, líbilo se mi hodně modelů.

Davosa: Tak to opravdu rádi slyšíme! Nakonec padla vaše volba na automaty Argonautic 
a quartzový model Speedline. Proč nakonec tyto dvoje hodinky?    

Luca: Oba modely jsou funkční, nápadné a stylové. Mohu je nosit ke každé příležitosti a 
hodí se ke každému outfitu. Protože jsou robustní, mohu je používat při mých sportovních 
aktivitách. Zvláště Argonautic jsou prima hodinky. Díky různým řemínků, které jsou
snadno vyměnitelné, je tento model vyjímečně praktický.

Davosa: Luco, děkujeme ti za rozhovor. Těšíme se na spolupráci s tebou a přejeme hodně 
úspěchů!


