Vážení členové výkonného výboru,
omlouvám se, že Vás v tento předvánoční čas zdržuji při Vaší schůzi, ale mám potřebu vyjádřit své pocity k
současné situaci v mládežnickém výkonnostním jachtingu, jak ji vnímám z pozice rodiče, technického a
materiálního sponzora a především morální autority svých dětí.
Dovolte, abych se přestavil, jmenuji se Jiří Himmel, jachtingu se věnuji přes 30 let a své děti jsem k tomuto
sportu přivedl před cca 10 lety, kdy jsme prostě jen chtěli zkusit, zda by je tento sport nebavil.
Přání se stalo skutečností a děti jachting baví. Vzhledem k tomu, že jachting byl a je životním stylem rodiny,
nebyl problém - prošli jsme všechny fáze Optimist od 0 po SPS vč. super loňské sezóny na Optimistu a Bicu
(Klára – Garda Meeting) 2017 a hlavně relativně hladkého přechodu (na podzim 2017) do LT 4.7.
Při výběru lodní třídy po Optimistu jsme se před dvěma roky rozhodovali mezi Laserem a Bicem(RSX),
nakonec jsme se rozhodli pro Lasera. Důvody byli jasné, chtěli jsme jednoposádku a chtěli jsme, aby se
navazovalo na existující systém ČSJ a vše mělo návaznost - SPS - SCM a nemalou roli hrála také stabilita
této lodní třídy na OH s tím, aby nebyl v případě zájmu o OH ze strany dětí problém s přechodem na
jinou LT - financování materiálu, který platí rodina ze svého. Zde bych chtěl poděkovat za vstřícnost ze
strany ČSJ, kdy nám byla na rok zapůjčena loď a já tím dostal možnost zakoupit postupně dvě nové lodě v
průběhu let 2017 -18 - tento slib jsem dal a také splnil.
Když jsem na konci loňského roku viděl, co LT Laser obnáší, logicky jsme sehnali kondičního trenéra,
který nám do dnešní doby celoročně pomáhá, abychom předešli možným komplikacím, které by mohly
vzniknout nedokončeným fyzickým vývojem závodníků a abychom byli kvalitně fyzicky připraveni. Zde je
potřeba podotknout, že financování je opět na rodině a roční výdej v této položce není zrovna
zanedbatelný (cca 60.000,-).
V současnosti, po ukončení první plné sezóny na Laserech, po rozkoukání se, získání základního přehledu
atd. chceme logicky dále pokračovat v této lodní třídě s výhledem na Lar. V případě Kláry – které bude za
dva měsíce 17, je starší a má dlouhodobě velikou chuť pracovat na sobě a reálně mluví o nominaci na
olympiádu v Paříži v lodní třídě Laser Radiál se jedná o rok, kdy má dojít k přechodu z L4.7 na Radiála. U
Jiřího, který je o rok (fakticky o skoro dva roky mladší) a je kluk, čekáme, co a jak, ale to je asi normální.
Každopádně jej loď baví a chce dále pracovat a fungovat v SCM.
Prosím, potřebujeme vědět včas, co se bude dít, je pro nás velmi důležité
- aby Vámi zvolený systém fungování výkonnostního jachtingu byl stálý, pevný, pokud možno v
zásadních bodech neměnný tak, aby se na něj dalo spolehnout.
- abychom mohli pracovat celoročně a především období na začátku kalendářního roku je pro nás
zásadní, neboť ME se koná již na jaře a bývá jedním z vrcholů sezóny.
Současné období nejistoty ohrožuje celou nadcházející sezónu a bohužel i negativně ovlivňuje psychiku
samotných závodníků. Nelze zapomínat ani na školní povinnosti, kde máme v současné době velmi dobré
podmínky, které narušuje skutečnost, že není odevzdán plán akcí.
Je okolo nás spousta vlivů, které ovlivnit neumíme, tak řešme jasně, transparentně a včas to, co ovlivnit
umíme. Bez těchto základních kamenů není šance se dále posouvat.
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