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V lednu už bylo v plánu vycestování skupin SCM A a B na Sicílii, ale situace se zkomplikovala. Přestaly létat 
nízko nákladové aerolinky a nikdo netuší, co se bude dít. Opatření se i přes klesající stupeň stále zpřísňují a 
nejistota roste. Nicméně jsme se aktivně pustili do příprav odjezdu na Sicílii se skupinou SCM A.

Každou neděli od 19 h nadále pokračuje, již od listopadu, pravidelná série přednášek, kterou nyní podpořil 
VV ČSJ, za což patří v této nelehké době velké poděkování. Na programu bylo také výroční setkání, které 
mělo proběhnout 13. ledna v YC CERE v Praze. Akce se nakonec konala on-line. Předsedkyně třídy na úvod 
zhodnotila sezónu z jejího pohledu, na to navázal trenér SCM, který vše vyhodnotil po sportovní stránce. 
Stav flotily pak přednesl Jan Pokorný, na něhož navázali Vít Ott a Václav Brabec s představením nové 
sezóny a plánovaných závodů. Speciálními hosty večera pak byly reprezentantky Sára Tkadlecová a 
Dominika Vaďurová a zejména pak předseda ČSJ Radim Vašík. V samotném závěru byly vyhlášeny 
výsledky pohárových soutěží a jako zlatý hřeb večera výsledky soutěže “Jachting hledá Skiffmeistera.” Na 
dálku byly předány velmi hodnotné ceny, za které můžeme opět poděkovat Českému svazu jachtingu. 



Od ledna také běží fyzická příprava na základě tréninkových plánů Johany Nápravníkové Kořanové, která 
týmu věnovala jeden on-line večer pro představení plánů a jednotlivých cviků. Vše je nahráno i v aplikaci 
Yarmill.

-  soutěž aktivity členů SCM 

SCM - A 

1.   T. Nevelöš / A. Nevelöš - 213 b
2.   L. Dadák / D. Viščor - 177 b
3.   M. Bauerová / V . Paigerová - 176 b

SCM - B 

1. L. Košatová / A. Košťálová - 286 b
2. N. Viščorová / K. Šlechtická - 258 b
3. O. Baštář / J. Juha - 250 b

Soutěž se teprve rozbíhá. Výsledky jsou ovlivněny nedostatkem tréninku na vodě.

Hodnocení posádek:

29er  
Česko - 
Slovenský 
pohár - vodní 
dílo 
Gabčíkovo  



M. Krsička / L. Krsička - posádka pracuje na fyzické přípravě a sebevzdělávání.

T. Nevelöš / A. Nevelöš - posádka pracuje na fyzické přípravě a sebevzdělávání a už má odtrénováno 14 
dnů v jiné lodní třídě. 

M. Bauerová / V. Paigerová - posádka pracuje na fyzické přípravě a sebevzdělávání a má odtrénovány 2 
dny na vodě.

L. Dadák / D. Viščor - posádka pracuje na fyzické přípravě a sebevzdělávání.

Situace se neustále spíše zhoršuje. Už ale nechceme na nic čekat a 12. února se chceme přesunout na 14 
dnů na Sicílii, kde máme vše již pevně domluvené. 
 

Další informace na stránkách třídy www.czech29er.cz.

Za SCM 29er vypracoval trenér

David Křížek 


