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     Po náročné sérii prázdninových regat jsme vstoupili do relativně klidnějšího měsíce z hlediska 

závodního nasazení a naopak bylo třeba částečně v prvním týdnu relaxovat a na chvíli opustit 

jachting. Navíc většina členů týmu vstoupila do nového školního roku a nastaly jiné povinnosti. 

 

MS Las Split:      
     Naopak naši dospělou část mužské reprezentace čekal ve druhém týdnu start na největším 

vrcholném závodě sezóny – MS Las ve Splitu, kde nás zastupovali Viktor Teplý, Štěpán Novotný a 

bratři Jakub a Jiří Halouzkovi. Jean-B. Janča se z regaty odhlásil. 

 

     Závod byl velmi povětrnostně komplikovaný se značnými směrovými změnami, poté přišel i 

silný vítr a našim se ve světové konkurenci příliš nedařilo, Výsledky v rozjížďkách byly nahoru 

dolu, nejlépe dopadl Viki, který se jako jediný umístil ve zlaté skupině na celkovém 46. místě ze 

147 lodí, druhý z našich skončil Štěpán 110/147, od kterého se již očekávalo výrazně kvalitnější 

umístění. 

      Jakub a Jirka se v této nejvyšší světové lize objevili poprvé a byly to pro ně cenné zkušenosti. 

Jakub nakonec obsadil 131. místo /147, Jirka skončil 138/147. Chlapci si to vyzkoušeli a jenom si 

ověřili, že je nutné výrazně přidat na kondici a ruku v ruce s tím navýšit tělesnou hmotnost. Tato 

konkurence už nic neodpouští.   

 

MMSR Liptovská Mara: 

     V polovině měsíce odjel na MMSR Lar na Liptovskou Maru Ben Přikryl, který zajel skvělý 

závod, zvítězil a nechal za sebou dalších 15 soupeřů (celkově 1/16). Výborný výkon. 

 

MPOL: 

     Ve stejném čase si odskočila do Polska Martina Bezděková na MPOL a i jí se dařilo, obsadila 

skvělé 8. místo z 31 lodí. Veliká pochvala.            . 

 

MČR L4,7 Nové Mlýny: 

     Na konci měsíce si naši členové týmu jeli porovnat své síly s ostatními na MČR L4,7 na Nové 

Mlýny. Závod začal slabým větrem, byla to často veliká loterie, v druhé polovině závodu se mnozí 

dočkali i silného, často nárazového větru, počasí ale vyšlo solidně a skvěle, i přes komplikovaný a 

nejistý začátek zajel Víťa Moučka, který zvítězil a stal se tak Mistrem ČR, potvrdil tak, že je v 

současnosti nejlepší na L4,7 u nás. 

 

     Z týmu velmi dobře zajela Lenka Kališová 2/23, u které beru vzhledem k věku tento závod jako 

trénink, výborné 3. místo patří Zosii Burské, kterou za tento výkon velmi chválím. 

 

     Velmi kvalitním výsledkem, 4. místem se blýskla Klára Himmelová, která je na Laseru jen velmi 

krátce a zajela skvěle, pochválit musím i Kačku Švíkovou, které se v začátku závodu nedařilo, byla 

příliš přemotivovaná a kazila, v druhé polovině se „zakousla“ do soupeřů a dotáhla to kvalitními 

výsledky na finální 8. místo. Chválím i výkon Markétky Bauerové, která měla řadu velmi dobrých 

dílčích výsledků a bylo z toho celkové 12. místo. 

 

     Na závěr mojí zprávy musím poděkovat Johaně Rozlivkové, kterou jsem pověřil pro tuto regatu 

rolí hlavního kouče za SCM Laser, velmi dobře mě zastoupila, pracovala výborně a kvalitní 

výsledky členů týmu jsou i její zásluhou. 
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   Před koncem měsíce odcestovali naši reprezentanti na trénink do Barcelony, připravit se na druhý 

vrchol sezóny, ME Lar a Las, konkrétně na Las Viktor Teplý, Štěpán Novotný, Jakub a Jiří 

Halouzkovi, na Lar M odjeli Mario Nuc a  Ben Přikryl, na Lar W Martina Bezděková. 

 

 

V Jilemnici, dne 10.10. 2017                                                              Michal Smolař 

                                                                                                         trenér SCM Laser 


