
Zápis z jednání KVS kěten 2015 

Přítomni na skype konferenci:  Musil, Bobek, Hrubý
Omluveni:  0

1. Kondiční trenér – pilotní projekt
Po  konzultacích  s  některými  trenéry  RD  (Roman  Teplý,  Jakub  Kozelský)  a  některými
reprezentanty  KVS  navrhuje  zahájit  spolupráci  s  kondičním  trenérem  Tomášem  Klímou.
Tomáš byl  s jachtařskou výpravou dvakrát  na OH, již  spolupracuje s  Viktorem, Ondrou a
Štěpánem, a je to asi jediný český kondiční trenér se zaměřením na jachting. Spolupráce by
měla  vypadat  zhruba  následovně.  Členové  RD  spolu  s  Tomášem  sestaví  plán  kondiční
přípravy.  Tato  příprava  bude  sledována  pomocí  osobního  Polaru.  Data  z  Polaru  budou
členové  RD  zasílat  pravidelně  Tomášovi.  Na  základě  těchto  dat  bude  Tomáš  průběžně
upravovat  plán  individuální  přípravy.  Detaily  spolupráce  jsou  popsány  v  pracovní  verzi
dokumentu „Činnosti kondičního trenéra KVS“. Vyhodnocení přípravy členů RD bude Tomáš
předávat KVS, a tak již nebude třeba ručně vyplňovat tréninkové deníky. Po 3 měsících bude
program spolupráce vyhodnocen z obou stran a rozhodnuto, zda pokračovat, nepokračovat
nebo nějak upravit spolupráci. 
Pro  účast  v  pilotním projektu KVS  hledá alespoň 7  závodníků.  Počítá  se  s  účastí  Ondry,
Viktora a Štěpána,  kteří  s  Tomášem již  spolupracují.  Dále budou osloveni  z RD Veronika,
Markéta, Michael a Karel a z SCM bratři Halouzkovi, sourozenci Bezděkovi a Jean Baptiste
Janča.  V  případě nevytížené  kapacity  bude účast  v  pilotním projektu  nabídnuta  i  dalším
členům SCM.
Dále  KVS  navrhuje,  aby  se  Tomáš  účastnil  alespoň  jednoho  z  letošních  tuzemských
soustředění SCM (Laser i 29er) a SPS (Q) tak, aby bylo možné začít s osvětovou činností o
kondiční přípravě už s těmito závodníky. Smyslem spolupráce s mládeží je naučit závodníky,
jak správně a efektivně přistupovat ke sportovnímu tréninku (využívat všechny jeho složky) a
naučit trenéry plánovat, oragnizovat, vést a kontrolovat tréninkový proces v rámci RTC. To
vše je má pak dále posunout ke kvalitnímu a navazujícímu koučinku v dospělé reprezentaci
ČR. 
KVS  navrhuje,  aby  družstva  SCM a SPS  ze  svého rozpočtu  hradili  Tomášovo ubytování  a
stravu na soustředění. Odměnu za práci by hradila KVS.
A dále KVS navrhuje zařadit Tomášovi přednášky do programu školení trenérů v rámci TMK,
která bude přizvána ke spolupráci.
Tomášovi náklady a náklady na pořízení Polarů budou hrazeny z rozpočtu KVS. Člen RD nebo
SCM pouze složí kauci 3.000,- za Polar. Nebo si Polar může koupit do osobního vlastnictví za
zvýhodněných podmínek. 
Odhadované náklady na pilotní projekt: 60.000,- odměna Tomáš Klíma, 10 – 15.000,- účast
na tuzemských soustředěních a cca 10.000,- nákup přístrojů Polar mínus kauce vybrané od
jejich uživatelů. Celkem tedy cca 85.000,-.

2. Předolympijské kempy v Riu
Ve čtvrtek 7. 5. byl do kontejneru ČSJ naložen člun a Veroničin Laser. KVS děkuje panu Jiřímu
Maierovi a Michalu Klimentovi za pomoc. Z ostatních reprezentantů se nakonec pro účast na
kempu v Riu rozhodli Viktor a Ondřej, kteří budou své lodě pronajímat na místě.



Dle současných informací KVS je nyní pravděpodobnější varianta, že finanční
příspěvek ČOV bude navýšen  na celkovou částku cca 300.000,- Kč. 
Vzhledem k těmto informacím se jeví způsob rozdělení financí schválený VV
na  jeho  dubnovém  zasedání  jako  nevhodný.  Návrh  KVS  nezohledňoval  variantu  vyššího
příspěvku při účasti pouze 3 závodníků. KVS zjistí skutečné finanční nároky reprezentantů na
kempy v Riu a  připraví nový návrh, který předloží VV ke schválení na červnovém zasedání.

3. Příspěvek MŠMT na MS a ME
KVS se domnívá, že rozdělení příspěvku MŠMT na účast na MS a ME není v souladu s její
strategií podpory RD. KVS připravuje finanční podporu účasti členů RD na MS (a ME) ze své
rozpočtové rezervy tak, aby celková výše příspěvku (jak z příspěvku MŠMT, tak z příspěvku
KVS) byla v souladu s její strategií. Příspěvek od MŠMT zůstane nedotčen, KVS by jen přispěla
tam,  kde si  myslí,  že  je  člen RD znevýhodněn.  KVS  připraví  návrh,  který  předloží  VV ke
schválení na červnovém zasedání.

4. ISAF HYERES WORLD CUP 2015 a MEJ Finn
KVS gratuluje  Veronice  Fenclové-Kozelské (10.  místo)  a  Ondřejovi  Teplému (24.  místo)  k
úspěchu na světovém poháru v Hyeres a Ondřejovi Teplému k zisku bronzové medaile na
MEJ ve Splitu. Všem závodníkům děkuje za reprezentaci ČSJ.

Zapsal: T. Musil
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