
Tým Czech Laser Class Association na Team racingu 28.10.2016 

Z Facebooku ALT Laser: https://www.facebook.com/CzechLaser/ 

 

Nezastavitelně se blíží 28. říjen, který si někteří připomínají jako den vzniku Československa, někteří jako 

den odhalení Sochy Svobody, ale pro nás Laseristy je letos tento den významný hned dvakrát. 28. října 

totiž na Vltavě odstartuje všemi očekávaný závod, který je pro mnohé ukončením jachtařské sezóny - MČR 

Teamrace 2016. Radost je o to větší, že Czech Laser Class Association bude mít na tomto závodě i své, 

čistě Laseristické zastoupení v podobě Laser teamu, který bude o titul soupeřit s notoricky známými týmy 

jako je například vždy dobře organizovaný Limuzína Transport, laseristy prošpikovaný No.1 s Nikola 

Guryca, Jakub Solda Solík, Zosia Zosia, Petr Drahorád a Antonin Kaspar, legendární Kachigumy, 

Chanelem vyvoněný tým No.5, známý a zkušený tým Pobřeží Lihoviny, nejen krásou a půvabem bojující, 

zcela dívčí Homokočky a favorit #prsakoule v čele s Ondřej Bobek a Petr Fiala vstupující dozávodu s 

kurzem 1:1.03. 

Při sestavování týmu se bohužel nepodařilo zapojit našeho čerstvého Mistra České Republiky Viktor Teply, 

protože si svými stabilně výbornými výsledky vysloužil místo v prestižním týmu Limuzína Transport a 

nám tak nezbývá než než tomuto včerejšímu oslavenci popřát hodně štěstí a zdaví a tuto nevěru vůči lodní 

třídě Laser prominout. 

Pro prvního člena Laser teamu však nebylo třeba chodit daleko a máme velikou radost, že pozvánku jako 

první přijal 1. vicemistr České Republiky známý také jako Der Wolfgangseemeister, prznitel čerstvě 

zasněžených klínoveckých plání, Novomlýnský Giacomo Casanova, alfasamec Lufthansy - Stepan 

Novotný 

 

 

Tak se nám to pro vás narodilo! Má už trošku nalítáno po větších lodích, takže si ho možná někteří z vás 

nepamatují, ale Laserista to je! Z první ruky, poctivě garážovaný s interiérem řádně lihem dezinfikovaným, 
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po lehké opravě v oblasti výfuku po nehodě na náledí, přichází šampión ve vůni, Štajnýho kýl, bavič 

zájezdu, diktátor a štamgast Windy pointu, mistr Ibiza, 24 let..... Jan Kotisa 

 

Den utekl jako voda a můžeme tak představit dalšího člena Laser teamu! Tento Laserista jachtingu a životě 

u vody věnuje veškerý svůj volný čas. Někdo ho zná jen z vyprávění a může to i stačit, protože setkání s 



ním nemusí vždy končit ve stejný den. Jsme velice rádi, že mezi členy Laser teamu můžeme přivítat 

Lipenského domorodce, Kazmova dlouho hledaného mladšího bratra, lihobarona, lovce jehož teritoriem 

jsou základní školy a Klínovecký útulek, muže bez záklopky, chodící Kámasútru - Ondřej Vachel 

 

Další den, další závodník. Tentokrát přímo ze středu naší vlasti. Od Optimistu na Seči se přes lodní třídu 

420, na které reprezentoval Českou Republiku v daleké Brazílii, dostal až mezi nás Laseristy. V letošní 

sezóně, která se pro něj vyvjíjela velice slibně, bohužel onemocněl těsně před MČR a tak mu na Laseru 

nezbývá než počkat do dalšího roku a skvělou formu zužitkovat alespoň na jaře na Pálavské regatě 2017. U 

tohoto borce je velice těžké vyjmenovat všechny přenosti a kvality a tak snad promine, pokud nepřijde řeč 

na všechno. 

 Jako čtvrtý člen Laser teamu přijal pozvání jediný zkušený kormidlující kosatník týmu, Cháron kosatníka 

Jan Kotisa, nezdolný žrout ovoce, zeleniny a všeho zdravého, Český Gordon Ramsay, albínský bratr Tiger 

Woodse, sečský Robby Naish, vzorný člen ALT Laser, Einsteiner, věčný student, specialista na zkratky 

BBC a POV, hradecký Hugh Hefner..... Michal Steiner 



 

 

I dnes pro Vás máme představení dalšího závodníka Laser teamu. Na závodech jsme ho dlouho neviděli a 

tak byl problém sehnat jeho fotku na lodi. Nicméně tradice alespoň jedné fotky z Lasera, jako důkaz, že jde 

opravdu o Laseristu, byla nakonec se štěstím dodržena a tak to má být. Předposledním představeným je 

sportovec vynikající briskními reakcemi, lyžař s kapsami proklatě nízko u pasu, nevlastní bratr Antonin 

Kaspar, spolautor muzikálu Hair, utlačovaný levoboček inspektora Kojaka, muž s pohledem vietnamce, 

pražský Rákosníček, highjumper ze Žlutých lázní, člověk milující léčivé byliny a Visine, vždy při 

smyslech, cestující Dermatolog, dablér Tonda Mrzílka, vždy vysmátý Captain America..... Hanse Guryča 



 

 

A je to tu, borec na konec! Odchovanec Brněnské přehrady, zkušeny laserista. (k)lamač dívčích srdcí, 

hipsterský bratr Justina Biebra. Muž s nejrychlejší rukou na západě, držící světový rekord ve hře na 

honěnou (42.19). Alfasamec, který o sobě tvrdí, že nikdy nenavštívil posilovny i když nejedna žena uronila 

slzu z jeho pekáče buchet. Není to nikdo jiný než sám náš velký předseda české asociace lodní třídy 

Laser… Dan Bilzerian Audy. 

Czech Laser Class Association děkuje Zuzana Strachova za pomoc při tvorbě tohoto článku, zejména pak 

za vytvoření koláže plné Danem skrývaných fotek. 



 

 


