
Zpráva trenéra SPS za 1. pololetí 2017     
 
Vše je obsaženo v pravidelných měsíčních zprávách. Všechny naplánované akce se uskutečnily 

v plném rozsahu.  

Torrevieja leden-trénink a regata 
Torrevieja březen-trenink 
Garda duben-trénink a regata 
Rozkoš-Pohár ALT Q 
Gdynia-trénink a regata 
Dziwnow-trénink a regata 
Nechranice-Pohár ALT Q 
LODM-Brno 
MS Pattaya Thajsko 
ME Burgas Bulharsko 
 
Spolupráce se zahraničním trenérem-pozval jsem pro jistotu hned na začátku sezóny jednoho 
z nejúspěšnějších trenérů současnosti ve třídě Optimist-Rikyho Stadela, což je klubový trenér ve 
Španělsku, ale především národní kouč německých optimistů, se kterými většinou trénuje. Trénink 
byl zaměřen na techniku jízdy, později i na taktiku a trimování. Trénink byl velmi náročný, většinou 4-
5 hodin jen s krátkou pauzou, poté krátký brífink a druhý den ráno dlouhý rozbor videa, někdy i více 
než dvě hodiny. Podrobné závěry budu aplikovat na školení trenérů v Brně koncem října. Pozvání 
zkušeného trenéra považuji za velmi prospěšné, jak pro závodníky, tak pro mne. Nejsem si jist, zda je 
tato spolupráce nutná každou sezónu, protože se technika a trim u Q zase tolik nemění.  
Kromě toho každým rokem na MS a ME jsme na člunu s polským trenérem a Poláci v současné době 
patří také ke špičce. 
 
Co se týká výsledků na vrcholných závodech sezóny, tak jsou trochu zklamáním, protože na základě 
přípravných závodů – Garda Meeting, Puchar Dziwnowa- měli někteří naši závodníci na umístění ve 
stříbrné skupině na MS respektive ve zlaté skupině na ME, protože zajížděli i polské reprezentanty, 
kteří se na MS vešli do stříbrné skupiny a na ME získali stříbrnou medaili a navíc všichni se umístili do 
35. místa. Myslím, že je trochu problém v „české“ mentalitě, a také v naježděných „vodohodinách“. 
Většina soupeřů má naježděno na moři dvakrát více dní.  
 

Informace o členech SPS Q, kteří končí a LT, které pravděpodobně budou jezdit: 
Členové ročník 2002 
 
Klára Himmelová –L 4.7 
Lukáš Wehrenberg-E, 420 
Tomáš Mlejnek-E 
Petr Hála-RSF 
 
Členové mladší, končí dříve 
 
Anička Teubnerová (2003)-L 4.7 
Bára Švíková (2004)-L 4.7 
Kačka Altmannová (2004)-Bic Techno 
Jirka Himmel (2003)-L 4.7 
 
 
Složení družstva SPS na 2. pololetí 2017 



 
1 Krsička Michal  2003 
2 Jurečka Šimon  2003 
3 Kraus Tobiáš  2003 
4 Kraus Lukáš  2006 
5 Krsička Lukáš  2003 
6 Kučera Matěj   2005 
7 Kališová Markéta 2004 
8 Piňosová Kristýna 2005 
9 Šindelka Ondřej  2006 
10 Rek Adam  2005 
11 Tlapák Vojtěch  2005 
12 Chalupníková Kristýna 2005 
13 Jaroš Adam  2005 
14 Paigerová Vanda 2003 
15 Rais Michal  2006 
 
Plán SPS na druhé pololetí a začátek roku 2018 
 
Dziwnow  12.-17.9.  trénink a regata MM Polska, zároveň druhý nominační závod na MS a ME  
Brno  20.-22.10. školení trenérů II. a III. Třídy se zaměřením na Q 
Garda      24.-31.10. trénink a regata Halloween Cup 
Torrevieja  20.-30.1. trénink a regata Torrevieja 
Torrevieja únor-březen Torrevieja trénink 
Garda  25.3.-1.4. trénink a regata Garda Meeting, zároveň poslední nominační závod MS a 
ME 
 
Tonda Mrzílek-trenér SPS ČSJ 
  

 


