
Zpráva trenéra SPS za únor 2019 
 
 
Během února byly hlavními úkoly:  
 

 Příprava a účast na jednotlivých akcích první poloviny sezóny 

 Akce ve Španělsku-soustředění Torrevieja 16.-24.2. 

 Příprava březnové akce v Pule-ubytování zálohy, domluva s Dariem, organizace dopravy, 
rezervace auta v půjčovně 

 Doladění vleku na osm lodí Q – spolupráce s výrobcem-detaily, platby atd. 

 Platby startovného a přihlášení ME Q 

 Převleky pro nové členy SPS ČSJ – zatím nevyřešeno 

 Osobní příprava 
 
Repre Optimist ve Španělsku 
 
První akce SPS ČSJ Optimist se tradičně konala v Torrevieja nedaleko Alicante. Již šestým rokem 
využíváme výborného, i když skromného zázemí polských přátel. Vše potřebné je v režii Piotra a jeho 
rodiny, takže za rozumnou cenu máme k dispozici zánovní lodě, s možností využívání všech prostor 
klubu RCNT, výbornou stravu, trochu skromnější ubytování, člun a dodávku pro celý tým.  
Stačí sednout do letadla a družstvo osmi závodníků a doprovod se přesune do Alicante, kde již čeká 
připravený vůz. Letos začali využívat také naši laseristé z SCM. 
Po celý týden jsme měli výborné podmínky s vlnami, na kterých potřebujeme trénovat. Zaměřil jsem 
se na techniku jízdy na vlnách, dále na manévry, které je po zimě třeba zautomatizovat, částečně také 
starty a objíždění značek. Všichni závodníci přistupovali k tréninku zodpovědně a mají dobré 
předpoklady posunout se dále. Nejlépe jezdil Lukáš Kraus, který také jednoznačně vyhrál závěrečný 
tréninkový závod. Ve středním větru jezdili dobře i další dva borci-Vojta Tlapák a Michal Rais, a rovněž 
borkyně Kristýna Flosmanová a Zuzka Tlapáková. Ve slabším větru se více dařilo lehčím děvčatům, i 
když se střídavými úspěchy, jeden den jela pěkně Bára Valenová, druhý den Adéla Rabasová, ke 
konci se začalo dařit i nejmladší Karolíně Lojkové.    
První dva dny jsme se sešli ke společným rozjížďkám s polskými partnery, konkrétně s týmem Tomka 
Figlerowicza z Poznaně. 
Nezanedbali jsme ani KPČ (pro později narozené – kulturně vzdělávací činnost) a prohlédli si 
muzeum na vodě, tedy vojenskou ponorku a loď pohraniční stráže, dále „Muzeum moře a soli“ a 
přírodní rezervaci Cabo Roigh.                                                                                                            
Velmi děkuji Michalovi Lojkovi, který kromě letenek, zajišťoval výborné zázemí na břehu a posílal 
zprávy a fotky ostatním rodičům. 
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