
                                                         Zpráva trenéra SCM Laser 
 

Členové týmu SCM: 

 

Jakub Halouzka Las (RDB), Martina Bezděková Lar (RDB) Benjamin Přikryl Lar/Las (RDJ), 

Mario Nuc Las, Vítězslav Moučka L47/Lar (RDJ), Jiří Himmel L47, Kateřina Švíková L47, 

Barbora Švíková L47, Klára Himmelová L47, Markéta Bauerová L47, Lucie Keblová Lar, Bára 

Košťálová Lar, 

 

    Letošní sezóna byla velmi náročná, absolvovali jsme se členy týmu řadu soustředění a závodů na 

domácích a zahraničních vodách. 

    Celý tým začal velmi aktivně zimní a jarní přípravou na Mallorce, kde proběhla 2 soustředění, 

následovalo MEJ L47 v řeckém Patrasu, závod MČR Lar na Nových Mlýnech, otevřené Mistrovství 

Německa v juniorských třídách – YES Kiel L47 a Lar, následoval domácí pohárový závod na Lipně 

L47 a Las, poté jsme odjeli do Kielu na soustředění před tradičním závodem Kieler Woche, na který 

navazoval Kieler Woche OH a vložené MS Lar muži, po návratu jsme se začali připravovat na 

odjezd do polské Gdynie na MS U21 Las a navazujícího MS L47, před kterým opět proběhlo 

soustředění na této vodě. 

     Po návratu z Polska jsem měl odcestovat s Benem Přikrylem na OH nominační závod do 

dánského Aarhusu, ve kterém mě nakonec nahradil a zastoupil Petr Přikryl, který měl na starosti i 

závodníka ze Slovenska. 

     Následoval odjezd do polského Dziwnówa na závod EC, ze kterého jsme pokračovali na 

soustředění do Kielu a přípravu na MSJ U19 Lar. Po návratu a krátké pauze jsme odjeli na rakouské 

Attersee opět na EC. 

     V polovině září jsem plánoval soustředění v Kielu, které jsem nakonec musel z důvodu malé 

účasti odvolat, a po dohodě s některými bude část týmu trénovat na soustředění ALT na 

Nechranicích.   

     Do konce sezóny nás tedy čekají ještě dvě akce, a to MČR na Nechranické přehradě (L4,7, Las) 

a soustředění na Lago di Garda. 

 

     Rozbor celé sezóny a komplexní hodnocení jednotlivých členů Laser týmu, jejich aktivitu, 

výsledky a úspěšnost včetně mého návrhu o zařazení do Týmu SCM Laser na sezónu 2019 se 

dočtete v říjnové zprávě trenéra SCM. 

 

 

 

V Jilemnici, dne 17.9.2018                                                                   Michal Smolař 

                                                                                                            trenér SCM Laser 


