Христо Велков - най-добрият български ветроходец за 2011 година, носител на Златен глобус
"Кор Кароли", сред Тихия океан на яхтата "Serenite" в мигове на покой.
Чуйте разговора с Христо Велков в "А сега накъде?"
Знаете ли колко вида цъфтящи растения се срещат в Колумбия? – Над 40 000. А колко са видовете птици
в тази южноамериканска страна? – Над 1 500, като се започне от най-малката колибри до най-голямата
птица – андският кондор.
Колумбия е изумително красива и богата на природни ресурси. Но има и много бедни хора: бедни на
средства, не на сетива и любознателност. Сутрин, когато някой колумбиец си купи вестник, го слага на
земята. Всички се скупчват и започват да го четат, като оживено коментират световните събития за деня.
А знаете ли къде се намират Канибалските острови? Коя е столицата им? Нарича се Сува. Държавата се
състои от 322 острова, само 1/3 обитавани някога… от канибали. И досега на някои от островите Фиджи,
както е съвременното име на страната, има вярващи в шаманизма. Христо Велков е бил и там: наложило
се е да спре, понеже имал проблем с яхтата. И както се предполага, че действат главните шамани – с
модерни средства, шаманът му пратил SMS с магия, която да оправи двигателя. Е, яхтата тръгнала по
традиционен начин, след ремонт. Но важен бил жестът…
А кое е най-щастливото място на земята – Вануату, друга екзотична за нас точка върху глобуса. Намира
се в югоизточната част на Тихия океан. Архипелагът е на 1 750 км от френска Нова Каледония, западно
от Фиджи, южно от Соломоновите острови. Наоколо – вода. Островите имат действащи вулкани, на ден
стават по 5-6 земетресения. По-цивилизованите племена знаят какво е GSM. Но понеже няма
електричество, ползват слънчева батерия. Какво е да мериш времето от предишния до следващия
циклон.
Там хората са щастливи не заради притежанието на материални богатства, а защото умеят да се радват
и на най-малките хубави неща. Ценят ведростта и точката на спокойствие между хората и природата.
Яхтата на Христо Велков носи име със същото значение „Serenite” – ведрина, спокойствие.
С нея за тези 3 години плаване Христо Велков измина над 17 500 морски мили. И заслужи отличието за
най-добър български ветроходец на 2011 година и Златен глобус „Кор Кароли”.
Сред важните неща, които мореплавателят цени, е възможността да се занимава с филантропия.
Посвещава част от времето си на движението „Спешъл олимпикс” и за интеграция чрез спорт на хора с
ментални увреждания.

