
                                                             Zápis ze schůzí SÚ ČSJ 

 

Datum konání: 12. 9. a 14. 11. 2017 

Přítomni: Michael Maier, Michal Smolař, Antonín Mrzílek, Johana Rozlivková 

Hosté: Tomáš Musil, Václav Novotný 

Omluveni: David Křížek 

 

Program – body k projednání 

 

1. Zařazení trenéra Bic Techno: shodli jsme se, že je nutné oslovit vedení této ALT WS, aby 

dodalo SÚ jasnou představu a návrh trenérů, kteří mají o činnost zájem a splňují požadavky 

stanovené ČSJ. Dále je nutné, aby ALT projevila aktivitu a začala se SÚ a VV ohledně této otázky 

komunikovat a jednat.  Shodli jsme se, že hlavní trenér ČSJ Michael Maier naváže komunikaci se 

stávajícím vedením ALT. 

 

2. Směrnice o přidělování lodí – SÚ, hlavní trenér, trenér SCM Laser: shodli jsme se, že je nutné, 

aby přidělování lodí bylo v kompetenci trenérů SCM v dané podporované LT, trenér tento 

požadavek předloží SÚ a hlavnímu trenérovi ČSJ k odsouhlasení. Michael Maier předloží na 

listopadovém zasedání jednotlivé body o přidělování lodí Laser k doplnění Směrnice C17.     

 

3. Návrh členů SCM pro rok 2018: trenéři SCM předložily návrhy na složení týmů SCM Laser a 

29er pro následující sezónu 2018, po diskusi byli do SCM navržení a odsouhlaseni SÚ následující 

talenti: 

   

SCM 29er: Matěj Vítovec, Martin Krsička, Jaroslav Čermák, Petr Košťál, Adam Ott, David 

Muzikář, Michal Krsička, Lukáš Krsička 

 

SCM Laser: Jakub Halouzka SCM/RD B, Martina Bezděková SCM/RD B, Ben Přikryl SCM/RDJ, 

Víťa Moučka SCM/RDJ, SCM – Mario Nuc, Martin Kmenta, Jiří Himmel, Lucie Keblová, Bára 

Košťálová, Kateřina Švíková, Bára Švíková, Klára Himmelová 

 

Na základě rozhodnutí SÚ jsou z SCM vyřazeni následující členové: Jiří Halouzka, Jean-B. Janča, 

David Bezděk, Radek Sopoušek, Zdeněk Dybal, Lenka Kališová, Zosia Burska, Michal Koštýř, 

Štěpán Novotný 

 

4. Přijímání talentů v průběhu sezóny do SCM: shodli jsme se, že zařazování a vyřazování členů 

SCM může probíhat i v průběhu roku, a to na základě požadavku trenére LT, který tento návrh 

předloží k odsouhlasení hlavnímu trenérovi ČSJ a KVS. Současně jsme se shodli, že do SCM 

mohou být přijímáni talenti mladší 15 let na doporučení trenéra Sps. 

 

5. Nominační závody 2018 SpS, SCM, RDJ: trenéři Sps A.Mrzílek a SCM Laser M.Smolař 

předložili návrh NOZ na sezónu 2018. 

 

Sps: LT Q na ME, MS – MČR 2017 + Dziwnów 2017+Lago di Garda 2018 (jaro) 

 

SCM Laser na MSJ ISAF Lar Corpus Christi 14. - 22. 7. 2018 -   

 

B.Přikryl x V.Moučka – ME Lar M  La Rochelle + Kieler Woche I. Lar 

L.Keblová x B.Košťálová x K.Švíková – EC Ostende Lar + Kieler Woche I. Lar 

 

Plán NOZ byl schválen. 
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6. Plán nominací SCM ME, MS 2018: M.Smolař informoval, že SCM Laser tým má zpracovaný 

Plán nominací pro rok 2018 a je přílohou tohoto zápisu. 

SÚ vzal toto na vědomí.   

7. Nová závodní pravidla: M. Maier již vyzvedl pro trenéry Sps a SCM nová pravidla a po dohodě 

si je každý trenér u něho osobně vyzvedne. 

8. Oblečení MM (PR manažerka): M.Maier informoval, že oblečení se nepodařilo s firmou KWS 

dohodnout. Tomáš Musil rozeslal trenérům SÚ nabídku na vybavení trenérů. 

SÚ vzal toto na vědomí. 

9. Plán zapůjčení člunů ČSJ: M.Maier dal všem trenérům na vědomí, že je potřeba zaslat Plán 

sezóny 2018 a požadavky na zapůjčení člunů. 

10. Rozdělení podpory LT: V.Novotný informoval, že na podpoře LT pracuje, bude nás informovat 

a předloží ji ke schválení VV. 

11. MSJ ISAF Lar ČÍNA  2017: účast Johany Rozlivkové (trenér Laser) a Davida Křížka (trenér 

29er) na tomto MSJ  ISAF ČÍNA – ANO,  SÚ bere tuto informaci na vědomí a potvrzuje účast obou 

trenérů. 

12.Podpora spolupráce s FTVS: Johana Rozlivková podala informace o přípravě na studium 

FTVS obor trenérství, M.Smolař informoval o tom, že Zdeněk Sünderhauf – předseda TMK navázal 

spolupráci s FspS pro výuku trenérů II.tř. a v současné době probíhají jednání s FTVS v Praze. SÚ 

plně podporuje aktivitu Johany pro studium na FTVS. 

13.Spolupráce se zahraničními trenéry: M.Smolař informoval, že SCM Laser tým navázal v 

letošní sezóně spolupráci s holandským trenérem Stevenem Le Fevrem, který trénuje Top talent tým 

NL a spolupráce proběhne ještě letos na konci listopadu v Medembliku. A Mrzílek informoval, že 

Sps Q tým spolupracuje s trenérem Riky Stadelem. Spolupráce je velmi vítána a bude nadále 

podporována a rozvíjena. 

14.Zimní soustředění SpS, SCM, RD: M.Maier informoval, že by rád podpořil myšlenku 

společného zimního soustředění všech skupin ve vybraném zimním středisku, aby se mohli v 

budoucnu střetávat mladí talenti s již skušenými reprezentanty a rozvíjel se týmový duch celé 

reprezentace. Tuto aktivitu všichni vítáme. 

15.Soustředění Laser Mallorca: M.Smolař a J.Rozlivková informovali o plánovaných 

soustředěních na začátku sezóny 2018 na Mallorce (termíny 20.- 27. 2., 14.- 21. 3.). Členové RD B 

Las Jakub Halouzka a Štěpán Novotný jsou holandským trenérem přizváni k tréninku do skupiny 

jeho talentů, skupina Lar je ve spolupráci trenérů obou skupin přizvána k tréninkovým regatám 

skupina L47 bude pod vedením českého trenéra. 

16.RTP reprezentace: Tomáš Musil dal na vědomí, že na základě zařazení jednotlivců do RD a                                                              
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RDJ je nutné, aby Martina Bezděková (Lar), Domonika Vaďurová+Sára Tkadlecová (49rFX) dodali 

v co možná nejkratším termínu RTP na rok 2018. Víťa Moučka a Ben Přikryl mohou dodat plán do 

konce měsíce listopadu (Plán je již předběžně postaven trenérem SCM Laser). Štěpán Novotný a 

Jakub Halouzka RTP již odevzdali. Současně jsme se shodli na max.možné podpoře těchto talentů v 

příštím období. 

17. Vystupování reprezentace: Hlavní trenér M.Maier apeloval, aby naši reprezentanti dbali na 

slušné oblečení (nejen na vodě, ale i na břehu),  dále na vystupování, a dále na stav sportovního 

materiálu. Všichni bereme tento apel na vědomí a více se na tuto problematiku zaměříme. 

18.Koncepce podpory OH LT: M.Maier předložil schéma Koncepce, na kterém společně 

pracovala pracovní skupina ve složení M.Maier,M.Smolař,A.Mrzílek,R.Mareček,V.Novotný. 

Současně M.Maier, M.Smolař a J.Rozlivková vypracovali schéma Trenérské struktury ČSJ. SÚ tato 

schémata odsouhlasil a M.Maier je navrhne VV k odsouhlasení. Ohledně podpory LT 420 jsme se 

shodli na následujícím: podpora ze strany ČSJ může být realizována v případě, že ALT bude mít 

dostatečný počet lodí a určeného trenéra, který předloží SÚ relevantní RTP závodů a soustředění k 

odsouhlasení. V takovém případě může SÚ doporučit finanční podporu a dát návrh k odsouhlasení 

VV ČSJ. 

19.Vyúčtování podpory RD A, RD B,RDJ a SCM: všichni trenéři skupin, kteří mají 

nevyúčtované peníze byli M.Maierem a T.Musilem vyzváni, aby urychleně provedli kontrolu 

vyúčtování akcí a upozornili své svěřence, aby tak učinili v případě, že ještě některá vyúčtování 

neodevzdali ekonomovi ČSJ. 

20.Hodnocení RD, RDJ, SCM, SpS = Roční hodnocení: dodají trenéři M.Maierovi ve svých 

Ročních zprávách v co nejkratším čase. Všichni vzali na vědomí. 

 

V Jilemnici, dne 15.11.2017                                                       Zápis provedl 

                                                                                                    Michal Smolař    

 


