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Zápis z jednání VV ČSJ
Čtvrtek, 15. září 2016 – YC CERE, Praha 4 - Podolí
Přítomni: Bauer, Dvořák, Fantová, Maier, Vašík
Omluveni: Musil, Novotný, Soušek, Smetana
KK: Švec
1) Projednání zápisu
Zápis schválen bez připomínek.
Výkonný výbor potvrzuje rozhodnutí předsedy ČSJ Karla Bauera o schválení návrhu ALT FD
na rozdělení příspěvku MŠMT na akce MS/ME následovně:
posádky
J. Hrubý - R. Houdek – 40 % příspěvku MŠMT
P. Storch - T. Palkovský – 30 % příspěvku MŠMT
P. Jelínek - M. Hackl – 30 % příspěvku MŠMT
Výkonný výbor potvrzuje rozhodnutí předsedy ČSJ Karla Bauera o schválení návrhu ALT
Evropa na rozdělení příspěvku MŠMT na akce MS/ME následovně:
Š. Sivý – bude čerpat příspěvek MŠMT
P. Ondíková - bude čerpat příspěvek MŠMT
Výkonný výbor potvrzuje rozhodnutí předsedy ČSJ Karla Bauera o schválení návrhu
nominace ALT FB na ME, které se konalo 30. 7. – 6. 8. 2016 v Itálii následovně:
posádka: Martin Kubový - Roman Roček – bude čerpat příspěvek MŠMT
Výkonný výbor potvrzuje rozhodnutí předsedy ČSJ Karla Bauera vyhovět žádosti YC
Nechranice (J. Himmel) o poskytnutí druhé zálohy ve výši 30.000,- Kč na uspořádání závodu
OH nadějí, který se uskuteční v náhradním termínu 24. 9. – 25. 9. 2016 na Nechranické
přehradě. Konečná faktura se zúčtováním záloh bude vystavena až po schválení předloženého
vyúčtovaní od pořadatele závodu.
Výsledky hlasování per rollam ze dne 26. 8. 2016 - návrh na proplácení zálohy trenérům
mládeže již za srpen 2016.
Návrh k hlasování byl následující:
rozdělit zálohu z kapitoly 1301 ve výši 200.000,- Kč pro tyto kluby:
1101 - ČYK Praha - 100.000,- Kč
1609 - YC SK Štětí - 100.000,- Kč
Záloha bude proplacena formou dohod o PP uzavřených mezi ČSJ a konkrétními trenéry
klubů.
Zbylá částka 800.000,- Kč bude rozdělena mezi kluby na základě smlouvy po posledním
závodu s koeficientem K7.
V případě, že by konečná částka byla nižší než záloha, bude rozdíl vrácen.
Hlasování proběhlo v následujícím poměru hlasování:
Pro: K. Bauer, M. Soušek, R. Smetana, K. Fantová, V. Novotný, M. Maier
Proti: V. Dvořák

Zápis z jednání VV ČSJ – ZÁŘÍ

Strana 2/28

Zdržel se: T. Musil
Nehlasoval: R. Vašík
Návrh na proplácení zálohy trenérům mládeže již za srpen 2016 byl schválen.

K úkolu 15-81 (Upravit stávající manuál loga ČSJ):
Úkol trvá. E. Skořepová zaslala informaci, že probíhá dokončování úprav loga ČSJ, Martina
Barnetová nyní zapracovává připomínky PR komise.
K úkolu 16-17 (Výkonný výbor ukládá M. Maierovi jako hlavnímu trenérovi usilovat o
zlepšení komunikace mezi trenéry SCM, SpS a osobními trenéry závodníků):
Úkol splněn. M. Maier informoval o nastavení pravidel pro komunikaci mezi trenéry SCM a
SPS, osobními trenéry závodníků a hlavním trenérem ČSJ. Hlavní trenér ČSJ po skončení
sezóny zhodnotí, jak nastavená pravidla fungují.
K úkolu 16-39 (Oslovit jednotlivé navržené kandidáty a navrhnout složení pracovní skupiny
k pořádání MČR na moři):
Úkol splněn. K. Bauer informoval o tom, že z řad pořadatelů byli osloveni Hana Kohoutová
za Colins Yacht Club, Tomáš Stejskal za TPS Centrum a Petr Sládeček za ČANY. Z řad
závodníků Petr Fiala, Pavel Winkler a Jan Čutka. Dále pak byl osloven Marek Pavlovský za
rozhodčí. Z pracovní schůzky se omluvili z důvodu pracovní zaneprázdněnosti Jan Čutka a
Marek Pavlovský, kteří se nabídli k případným konzultacím po telefonu nebo mailu.
Výkonný výbor jednohlasně schválil výše jmenované členy pracovní skupiny.
K úkolu 16-40 (Zahájit činnost pracovní skupiny k pořádání MČR na moři a řídit její
průběh):
Úkol splněn. K. Bauer informoval o tom, že 1. září 2016 se konala pracovní schůzka v YC
Cere za účasti: Karel Bauer, Tomáš Stejskal, Petr Sládeček, Hana Kohoutová, Petr Fiala,
Pavel Winkler a Martin Blagoev. Závěr z pracovní schůzky je následující:
1) I nadále budou pořádána dvě MČR na moři, a to v kategorii One Desing a ORC
2) MČR v kategorii One Desing zůstává beze změn
Pro MČR v kategorii ORC 2016 jednohlasně schválil Výkonný výbor žádost spolupořadatele
započítávat do MČR ORC 2016 jako jednu z rozjížděk chorvatský závod Jabuka a dále VV
jednohlasně schválil žádost spolupořadatele, aby MČR ORC 2016 bylo platné vzhledem
k charakteru závodů ORC již při odjetí jedné rozjížďky.
Pracovní skupina dále doporučuje posunout termín vypsání veřejné soutěže na
spolupořadatele MČR v námořním jachtingu z října na jaro z důvodu nutnosti včasné
rezervace lodí.
Člen PS Pavel Winkler zpracuje písemný návrh zásad nominace posádek na MČR na moři,
který by upřednostňoval účast nejlepších týmů.
Člen pracovní skupiny Petr Fiala zpracuje návrh „citlivého“ posuzování rozjížděk.
VV se seznámil s dopisem Petra Sládečka, týkajícího se MČR na moři. Tento dopis bude
předán členům pracovní skupiny s žádostí o jejich vyjádření. VV ukládá D. Dvořákové, aby
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zaslala dopis P. Sládečka členům pracovní skupiny a požádala je o jejich vyjádření k tomuto
dopisu.
K úkolu 16-43 (Realizovat dvě akce v období září až prosinec 2016 pro závodníky LT LASER
(členové RD a RDJ) za účasti renomovaného trenéra této lodní třídy s perspektivou
dlouhodobé spolupráce trenéra s ČSJ):
Úkol splněn. M. Maier informoval o tom, že je připravena první akce, a to od 7. – 9. 10. 2016
na Nechránicích, a druhá v listopadu v Chorvatsku.
2) Reprezentační družstvo ČSJ
Výkonný výbor děkuje všem reprezentantům za jejich vzornou reprezentaci na OH v
Rio de Janeiro a celému realizačnímu týmu.
3) Informace hlavního trenéra ČSJ, včetně plnění ročních plánů RD a RDJ
M. Maier – TMK, hlavní trenér ČSJ – předložil Výkonnému výboru zprávu hlavního trenéra
ČSJ. Dále podal informace o činnosti trenérů SCM 29er, SCM Laser a SpS za měsíce červen,
červenec a srpen. VV vzal zprávy na vědomí. Zpráva hlavního trenéra je přílohou tohoto
zápisu, včetně zpráv trenérů SCM a SpS.
4) Nominace na mezinárodní závody
VV jednohlasně schválil návrh nominace trenéra SCM 29er a hlavního trenéra ČSJ na
Youth Sailing World Championship, které se bude konat 14. - 20. 12. 2016 na Novém
Zélandu, následovně:
posádka 29er chlapci: Václav Brabec - Martin Vácha
Dále VV jednohlasně schválil návrh nominace hlavního trenéra ČSJ na Youth Sailing
World Championship, které se bude konat 14. - 20. 12. 2016 na Novém Zélandu, následovně:
posádka 29er dívky: Veronika Živná – Kateřina Živná
VV jednohlasně schválil změnu nominace na Youth Sailing World Championship v lodní
třídě Laser Radial následovně:
Na místo Johany Rozlivkové, která musela ze zdravotních důvodů na neurčito přerušit svoji
závodní činnost, nominuje VV na Youth Sailing World Championship na základě výsledků z
MSJ L4,7 v Kielu nově Lucii Kéblovou, která nominaci přijala.
VV schválil jednohlasně rozdělení příspěvku MŠMT na akce MS a ME, které se konaly
v době, kdy ještě nebyla známa výše dotace MŠMT, následovně:
ME Laser Ž, které se konalo 28. 2. – 6. 3. 2016 ve Španělsku následovně:
Veronika Kozelská Fenclová – bude čerpat příspěvek MŠMT
Martina Bezděková
5) MČR 2016
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R. Vašík – KR, K. Fantová – KKK a K. Švec – KK – podali informace o proběhlých MČR
2016 (FB, Q, RsF, RS 700). Došlé zprávy od garantů MČR jsou přílohou tohoto zápisu.
VV jednohlasně rozhodl vypsat veřejnou soutěž na spolupořadatele MČR v námořním
jachtingu pro rok 2017 a odkazuje případné zájemce, aby se řídili směrnicí C1. VV ukládá D.
Dvořákové zveřejnit výzvu na webu ČSJ a informovat o výzvě tradiční účastníky výběrového
řízení. Termín pro podání předběžné žádosti do výběrového řízení je 14. října 2016.
Předběžná žádost, musí obsahovat minimálně tyto údaje:
•
identifikaci spolupořadatele
•
místo konání MČR
•
předpokládaný termín konání MČR a počet závodních dnů
•
formát závodu (ORC nebo One Design)
Do 10. listopadu 2016 musí zájemci přihlášku doplnit ve smyslu směrnice C1. Doplněná
přihláška musí obsahovat především veškeré informace, podle kterých se dle směrnice C1
přihlášky vyhodnocují.
O spolupořadateli MČR na moři rozhodne VV na svém listopadovém zasedání.
6) Čerpání rozpočtu ČSJ 2016
VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 8. 9. 2016.
Výkonný výbor ukládá M Souškovi připravit přehled vyúčtování loterijních prostředků od
ČOV.
7) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
K. Bauer – předseda ČSJ – podal informace k připravovaným deseti vyhlašovaným
neinvestičním programům MŠMT pro rok 2017.
K. Bauer – předseda ČSJ – podal informace z jednání Výkonného výboru ČUS, které se
konalo 6. 9. 2016.
Výkonný výbor jednohlasně jmenuje jako kandidáta do Pléna ČOV, které se uskuteční 26.
října 2016, předsedu ČSJ Karla Bauera a zároveň jej nominuje jako člena do VV ČOV.
VV ukládá D. Dvořákové zaslat nejpozději do 28. 9. 2016 nominaci na ČOV.
Výkonný výbor jednohlasně rozhodl nominovat na prezidenta Word Sailing Paula
Hendersona (CAN).
Dále Výkonný výbor jednohlasně rozhodl nominovat na viceprezidenta Word Sailing
Thomasze Chameru (POL).
VV ukládá D. Dvořákové zaslat oba nominační dopisy do 17. 9. 2016 na WS
Výkonný výbor vzal na vědomí rezignaci Michala Donného na funkci předsedy legislativní
komise ČSJ. Výkonný výbor tímto děkuje M. Donnému za jeho dosavadní práci odvedenou
v LK ČSJ.
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8) Různé
VV obdržel žádost předsedy ČWA Marka Rašky k zařazení závodníků třídy Bic Techno 293
do SCM ČSJ. Výkonný výbor žádost ČWA podporuje, ale bude se jí zabývat až v souvislosti
s návrhem rozpočtu pro rok 2017.
VV obdržel žádost Egona Kulhánka, předsedy SK Tři sestry Yacht Klub, jestli by bylo možné
uvádět v žebříčku “pořadí klubů celkem” pouze jeden subjekt, který by byl nazýván SK Tři
sestry, a body obou spolků (SK Tři sestry Stará kovárna a jejich pobočného spolku SK Tři
sestry Yacht klub) by se sčítaly. VV jednohlasně rozhodl žádosti nevyhovět.
VV vzal na vědomí přehled práce PR manažerky za květen, červen, červenec a srpen. Dále
vzal VV na vědomí plán práce na červenec, srpen, září a říjen (viz přílohy).
K. Fantová – KKK – podala informaci, že Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže
proběhnou v termínu 24. - 29. 6. 2017 v Jihomoravském kraji, v Brně. Mezi 22 sportů je opět
zařazen i jachting. Závodit se bude v lodních třídách Optimist a RS Feva. ALT těchto lodních
tříd byly seznámeny s propozicemi. Obě ALT dodají kontakty na osoby, které v jednotlivých
krajích budou zařizovat nominace LT Q 2 lodě = dívka a chlapec, LT RS FEVA dvě lodě.
Další informace pro organizaci akce budou k dispozici po 22. 9. 2016, kdy proběhne první
organizační schůzka vedoucích krajských výprav. Kontaktní osobou pro veškeré informace je
K. Fantová.
R. Vašík – KR – podal informace o průběhu probíhajících prací na novém webu ČSJ.
VV ukládá R. Vašíkovi zajistit přes webmastera vložení partnerského loga Sea Help a lodě.cz

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 20. října 2016 v YC CERE.
Seznam příloh zápisu:
1. Zpráva hlavního trenéra ČSJ za červenec a srpen
2. Zprávy trenéra SpS za červenec a srpen
3. Zprávy trenéra SCM 29er za červenec a srpen
4. Zprávy trenéra SCM Laser za červenec a srpen
5. Zpráva garanta ČSJ - MMČR v lodní třídě Splash
6. Zpráva garanta ČSJ MČR RS 700 a závodu RS 500
7. Zpráva garanta ČSJ - MČR Q
8. Zpráva garanta ČSJ - MČR Tornádo
9. Přehled PR květen a červen 2016
10. Plán PR červenec a srpen 2016
11. Přehled PR červenec a srpen 2016
12. Plán PR září a říjen 2016
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Přílohy:

Zpráva hlavního trenéra ČSJ
Během prázdninového období se událo v našem českém jachtingu mnoho událostí, které jsou
velmi významné pro náš sport a zároveň jsou příslibem do budoucna. Naši jachtaři nás
reprezentovali na Olympijských hrách a naše juniorská část předvedla velké množství
pozitivních výsledků. Velmi dobrá sportovní aktivita juniorské části je pro nás určitě dobrým
signálem.
Naši reprezentanti na OH určitě nezklamali a předvedli standartní výsledky.
Naše malá reprezentační skupina to ve složitých podmínkách v Riu neměla jednoduché, ale i
tak obstáli se ctí. Děkuji reprezentantům Veronice, Vikimu a Karlovi a také jejich trenérům –
Kubovi, Romanovi a Honzovi za odvedenou práci.
Ostatní členové RD si stále udržují vysokou sportovní úroveň a aktivitu. Ondra Teplý
prokazuje vysokou sportovní aktivitu a svoje kvality dokázal na Mistrovství Rakouska, kde
získal první místo. Štěpán Novotný zajel dobrý výsledek v Kielu.
RDJ – celková aktivita je na vysoké úrovni. Myslím si, že RDJ Laser prostě jede. Jakub
Halouzka, Jirka Halouzka, David Bezděk ale i ostatní předvedli velké zlepšení a některé
výsledky mají na vysoké úrovni.
Náš 29er team to má trochu složitější a schází nám celková základna v této třídě. Přesto tato
skupina předvedla dobrou aktivitu a některé výsledky jsou potěšující.
Šimon Mareček a Honza Svoboda s Václavem Brabcem a Martinem Váchou potvrzují svojí
sportovní úroveň a výsledek MS je určitě příslibem do budoucna.
Lucie Keblová a Sára Tkadlecová bohužel ukončily svoji spolupráce a to mě velmi mrzí.
Zbytek týmu se svojí aktivitou a výsledky bohužel nijak nepřekvapil.
SPS Q - zde je potěšující vysoká aktivita našich závodníků. Některé z výsledků jsou výborné.
Tato část našich mladých jachtařů nám dělá radost a jsou do budoucna velkým příslibem a
věřím, že o jménech Burská, Wehrenberg, Himmelová, Hála a ostatní určitě ještě uslyšíme.
Děkuji trenérům Davidovi Křížkovi, Michalovi Smolařovi, Tondovi Mrzílkovi a kondičnímu
trenérovi Tomáši Klímovi za odvedenou práci a příkladnou spolupráci.
Michael Maier

Zprávy trenéra SpS za červenec a srpen
ZPRÁVA Z AKCE
Místo
Termín
Třídy
Trenéři
Doprovod
Účastníci

Vilamoura
22.6.-4.7.
Optimist
Antonín Mrzílek
J.Neveloš, P.Muller, Z.Mlejnek, F.Švík,
R.Švíková
Kačka Švíková
Ondra Muller

SPS 2016
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Tomáš Mlejnek
Miki Vaszi
Adam Neveloš

Den
22-6.
23-6.

24-6.

25-6.

26-6.
27-6.

28-6.

29-6.

Činnost
přílet v 19 do Faro, taxi do Vilamoura,
ubyt
příprava lodí a člunu, v 13:30 na vodu,
technika na vlnách, obraty, vyjíždění vln,
trimování, strategie, proudy
brífink, na vodu v 12:20, technika ve
slabším větru, stoupačky a pak střední rozj
s POL na strategii a taktiku, proudy
měření, celkem v pořádku, akorát
kormidlo a ploutev Tomáše tlustší o
1mm!!, výměna za náhradní, na vodu ve
12 s POL, měření proudů, stoupačky na
strategii cca 12', zadák a do přístavu,
registrace, stěhování do nového
ubytování, rozbor, slavnostní zahájení
na vodu v 11:30, dvě rozj ve slabém
na vodu v 10:30, dvě rozj ve slabém,
druhá RED přerušení a opakování, Green
dojeli, ale velké změny, nakonec večer po
protestech zrušena
čekání na břehu, na vodu ve 14, Green
opakování rozj, pak nové skupiny a dvě
rozj, nedařilo se-opět starty, občas někdo
dobrý start, ale ne taktika a strategie, po
špatném startu na čistý vítr na křídlo a ne
vždy vyšlo, návrat na břeh ve 20, nakonec
všichni v Emerald
čekání na břehu, ve 12 na vodu, velké
změny, takže odklady a přestavování
trati,první start až na Kačku všichni dobrý,
Miki dlouho vedl, nakonec nejlépe Adam
3., Miki BFD z 5. místa, Tomáš 12. Kačka
předjela na posl stoupačku víc než 10 lodí,
druhá rozj pěkný start Ondra a Miki,
ostatní ne, později velká změna zprava
jako před 2 dny při stejném směru, nejlépe
Kačka 5.

Voda Teorie Vítr
hodin hodin směr

Vítr
uzlů

Vlny Tepl.
metrů C

4

0,5

SSW

4-10

0,6

26

4

0,5

SW

6-12

0,6

27

1,5

0,5

WSW 8-13

0,3

25

5
6

0,5
0,5

SW
S

4-8
2-10

0,3
0,3

27
27

6

0,5

W

4-13

0,4

27

6

0,5

SSE

4-8

0,3

28
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30-6.

1-7.

2-7.

3-7.
4-7.

čekání na břehu, ve 12:20 na vodu, dvě
rozj ve středním větru, opět starty, Ondra
výborný, akorát BFD, ostatní jen jeden
dobrý, technika dobrá, protože přes špatný
start posun v závodním poli dopředu,
Kačka 3. v Emerald
ve 12 na vodu, Emerald dva pokusy bez
úspěchu, ostatní skupiny po jedné rozj. Na
pláž, pak instruktáž na TR od Chrise
brífink na TR, čekání na vítr, v 11 na
vodu, první match s USA prohraný již
brzy po startu, naši nestačili rychlostí,
navíc dva zůstali pod čarou, opravný
match proti BEL také již na první bóji
témeř rozhodnutý, zkrátka nebyla rychlost
ve velmi slabém větru, balení a nakládání
vleku, kluci odjezd večer směr ČR
výlet na Cabo St. Vincento a na pláž,
večer zakončení MS
v 7:15 taxi, v 9:10 odlet z Faro, ve 13
Mnichov, kluci s Honzou autem domu,
Kačka se mnou busem v 17:45
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Kačka-slabší starty, kromě dvou vydařených, ve středním větru se i po horším startu posunula
hodně dopředu, ve slabém měla docela dobrou rychlost vzhledem ke svojí výšce a hmotnosti, po
loňském úspěchu v Anglii, kdy jela ve zlaté to bylo zklamání.
Ondra-měl z našich nejlepší starty, ale pak zbytečně jel extrémy, které nevycházely, bylo třeba
jezdit podle změn, rychlost má ve slabém i středním velmi dobrou
Tomáš-startoval celkem dobře, větší problém byl s rychlostí, takže se po dobrém startu propadal,
ve středním větru měl rychlost lepší, ale netrefoval změny
Miki-myslím nejtěžší muž v závodním poli, slabý a střední vítr mu nesvědčil, moc dobrých startů
se mu nepovedlo a v kombinaci s horší rychlostí to měl těžké, techniku má dobrou, ale proti
lehčím soupeřům v proudu, vlnách a slabém větru není moc šance
Adam-když se mu povedl start, tak zajel dobře, protože byl z našich jedinným, kdo měl vhodnou
hmotnost, zatím Adamovi chybí lepší celkový přehled a soustředěnnost po celou dobu rozjížděk.
Naše výprava byla nejtěžší ze všech, podle loňských a letošních zkušeností nemají závodníci přes
50kg šanci stačit průměru, který se pohybuje do 40kg, vyjma silného větru přes 20kn. Myslím, že
výběr modrých plachet JJ pro závodníky přes 50kg není nejvhodnější.
Po fyzické stránce jsou na tom závodníci dobře, akorát Adam má trochu problém s protahováním.
Přepravu lodí a člunu zajišťovali rodiče za což jim děkuji a také za pomoc na místě, konkrétně
Petrovi Mullerovi, Zdeňku Mlejnkovi, Honzovi Nevelošovi a Radce a Frantovi Švíkovým.

Zpracoval: Antonín Mrzílek
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ZPRÁVA Z AKCE
Místo
Termín
Třídy
Trenéři
Doprovod
Účastníci

Den
12-7.
13-7.

14-7.

15-7.

16-7.
17-7.

18-7.
19-7.
20-7.
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SPS 2016

Crotone
12.-22.7.
Optimist
Antonín Mrzílek
F.Viták, P.Wehrenberg, T. Altman, P.
Altmanová
Zosia Burska
Aneta Páleníčková
Klára Himmelová
Kačka Altmanová
Matěj Jurečka
Lukáš Wehrenberg
Fanda Viták
Jirka Himmel
Činnost
přílet do Lamezia v 14:30, v 18:30
Crotone, závodníci příprava lodí
míčové hry v moři, na vodu v 14,
technika ve slabším až středním větru, na
závěr delší rozj v race area
míčové hry v moři, na vodu v 14, trénink
s POL, poznávání race area, delší šláky,
na závěr pár stř rozj
příprava lodí, nakonec jsme na vodu
nemohli, protože moc foukalo, kontrola
lodí, odjezd na pláž
na vodu v 11:30, technika ve slabém
na vodu v 10:30, 3 rozj ve slabším,
problém se starty a trefit změny, Lukáš a
Zosia pěkné dojezdy
čekání na břehu, na vodu v 16, jedna rozj.
Pro všechny, vítr slábl, vlny velké
čekání do 15, pak kluci 2 a holky jen
jednu rozj,
odložení startu o hodinu, zlatá na vodu ve
13, Zosia i Lukáš pěkné starty, později
trochu ztráceli ve velkých vlnách (i přes
2m), později vyjela i stříbrná a bronzová,
všichni 3 rozj, starty se dařily i ostatním,
ale ne vždy vyšlo křídlo

Voda Teorie Vítr
hodin hodin směr

Vítr
uzlů

Vlny Tepl.
metrů C

3,5

0,5

SE
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32

1422
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NNE 1020
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21-7.

22-7.

v 9 na vodu, kluci jedna a holky dvě rozj,
Lukáš nedobrý start, ale dobrá taktika a
12.místo, Zosia dobrý start, ale změna
zprava, Aneta pěkný start a stoupačka,
udržela 3.místo, Klára lepší starty, ale
netrefila křídla, Kačka špatná rychlost i
starty, Matěj dobrý start, ale netrefil
změny, Fanda zajel slušně, Jirka nedobře,
nakládání, večer slavnostní zakončení
balení, odjezd na pláž a čekání na Petra
(řidič), já odjezd busem na letiště La
Mezia
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Zosia-v silnějším trochu problémy, ve středním zlepšování, většinou dobré starty, ale
odhad změn na stoupačkách
Aneta-starty se postupně zlepšovaly, ale v silnějším větru neměla stoupavost a rovněž
změny na stoupačky, ve slabším poslední den zajela pěknou 3.
Klára-těšila se na silnější vítr, ale starty se nedařily a snad jen párkrát trefila za celou
dobu křídlo ať už na první nebo druhé stoupačce, možná kdyby zůstala u starší plachty,
která v silnějším jela velmi dobře, protože s novou neměla rychlost, očekával jsem, že v
těchto podmínkách pojede ve zlaté
Kačka-poprvé na větších vlnách a v proudu, měla respekt na startu, prakticky startovala
pravidelně z druhé řady, v silnějším větru trochu jela, ale ve slabším poslední dva dny
neměla rychlost a zdálo se, že je už dlouhým závodem unavená
Lukáš-v silnějším větru se dokázal udržet vpředu, pokud dobře odstartoval, má trochu
problém na bočáky a zaďáky v těchto podmínkách, ve slabším je velmi rychlý a i když
pokazil start dokázal se dostat i ve zlaté skupině dopředu, měl by zlepšit přípravu lodi,
zbytečně dostal penalizaci 6 bodů za nepřivázanou ploutev
Matěj-při tréninku ve slabším větru byl rychlý, nedařily se starty v silném větru, stříbrná
skupina odpovídala jeho výkonnosti a trénovanosti, pokud dobře odstartoval, tak zajel
dobrou rozj
Fanda-povedly se mu asi dvě pěkné rozj, kdy jel od začátku na čistém větru a trefil
křídlo, jinak se většinou snažil startovat ve větší skupině na lepší straně čáry, na což
doplatil, v silném větru má problém s technikou vyvažování
Jirka-myslel jsem, že v takových podmínkách pojede daleko lépe, ale odstartoval dobře
jen asi 2x a stále jezdil kvůli tomu extrémy, což nebyla dobrá strategie, zvláště první dny
vycházela více levá a Jirka jezdil doprava

Zápis z jednání VV ČSJ – ZÁŘÍ
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Celkově největším problémem opět starty! Naši mají zbytečný respekt, kromě toho, že
někteří najíždějí pozdě na startovní pozici, zřejmě z obavy, že se neudrží mezi ostatními,
což souvisí také s ovládáním lodě, tak si dobrou pozici špatně hlídají, takže jim někdo
najede pod nebo nad. Po nepodařeném startu závodníci volili křídlo, které nebylo
nejlepším řešením, protože vítr přeskakoval až o 30°.
Dalším byly velké vlny, až přes dva metry, na kterých nikdo ze závodníků doposud
nejezdil. Co se týká fyzické přípravy, tak by bylo třeba více protahování a všeobecné
přípravy. Není dobré, když závodníci posilují a přitom jsou zkrácení nebo dokonce mají
blokády. Nejhůře je na tom Lukáš, kterého jeho stav trochu omezuje právě v těžších
podmínkách, nejlépe je v tomto ohledu Klára.
Při přechodu na juniorské třídy, kde je fyzická příprava o hodně důležitější než na Q,
budou mít někteří závodníci problém. Přestože se jim snažím v tomto směru pomoci, tak
nevěnují této přípravě pozornost.
Děkuji rodičům za přepravu lodí a člunu a zajištění na místě, jmenovitě Františkovi
Vitákovi, Petru Wehrenbergovi, Petře a Tomášovi Altmanovým.
Zpracoval: Antonín Mrzílek

ZPRÁVA Z AKCE
Místo
Termín
Třídy
Trenéři
Doprovod
Účastníci

Nové Mlýny
23.-28.8.
Q
Antonín Mrzílek

Den
24-8.

Činnost
příjezd na Mlýny v 8:00, příprava
člunu, v 10 na vodu, trénink se
závodníky SPS i dalšími (YC Brno,
YC Kladno, YC Nechranice)
zahájení závodu, brífink pro trenéry,
čekání na vítr, rozhovory s trenéry a
rodiči, příprava na podzimní akce.
na vodu v 10:30, 4 rozjíždky ve
slabším až středním větru, od 18
účast na VH ALT Q
na vodu v 10, 4 rozj ve středním
větru, odpoledne rozmluvy s novými
adepty do SPS (rodiči, trenéry a
závodníky)

25-8.

26-8.

27-8.

SPS 2016

Voda Teorie Vítr
hodin hodin směr
2

Vítr
uzlů

Vlny Tepl.
metrů C

0

0

SE

0-3

0

28

6

0

SE

4-12

0,1

29

6,5

0

SE

7-16

0,2

30
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28-8.

na vodu v 9:45, 2 rozj ve slabém a
středním větru, v první rozj po slabé
bríze, změna o 30°a zesílení větru na
15-18kn=>velké změny v pořadí, ale
ZK to nechala!!, balení, slavnostní
vyhlášení
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Až na první den pěkné podmínky, škoda některých prostojů, kdy byl zrovna
nejsilnější vítr, ale ač se Tomáš Formánek snažil jak mohl, s jedním člunem trať
rychle nepřestaví, navíc asi není nutné před startem stavět bránu a tím se zdržovat.
První dvě rozjížďky trvaly pouze 32 min, ale musím kvitovat, že po upozornění ZK
reagovala a prodloužila trať na cca 45' a v dalším dnu až na 50-55', což odpovídá
mezinárodní úrovni. 9. rozjížďka měla být přerušena po prvním kole, protože došlo k
neregulérní změně, jak ve směru tak síle větru. 3 závodníci podali žádost o nápravu,
ale byla jim zamítnuta. Na MS Q podali 4 závodníci žádost o nápravu pro změnu
směru větru a celá rozjížďka se pro jednu skupinu opakovala druhý den. Důvod byl
úplně stejný a ZK rovněž místo, aby rozj přerušila včas, nechala dojet.
Navázal jsem kontakty s novými trenéry, závodníky a rodiči, kteří mají zájem
absolvovat podzimní akce v Dziwnowě a na Gardě a jedná se především o mladší
ročníky, takže by mohli v SPS chvíli vydržet.
Zpracoval: Antonín Mrzílek

Pravidelná měsíční zpráva o činnosti SCM 29er - 7/2016
Koncem června a začátkem července proběhlo soustředění na Lipně v Černé v Pošumaví, kde
se závodníci SCM 29er zúčastnili tradičního “Lipenského týdne.” Během dvou závodů panovaly
různé povětrnostní podmínky se slabším, středním, tak i extrémně silným větrem. V obou
regatách byly stupně vítězů v režii týmu SCM, v nezměněném pořadí. Zvítězila posádka Václav
Brabec a Martin Vácha, na 2. místě skončili Šimon Mareček a Jan
Svoboda a na 3. Lucie Keblová a Sára Tkadlecová.

Po Lipně se obě chlapecké posádky přesunuly na mistrovství Německa do holandského
Medembliku. Zde startovalo 79 lodí a jednalo se o ideální přípravu v dějišti nadcházejícího
mistrovství světa. Celkem bylo odjeto 6 rozjížděk. Obě naše posádky skončily ve stříbrné
skupině. Šimon Mareček a Jan Svoboda obsadili celkové 46. místo a Václav Brabec a
Marin Vácha skončili 50.

Internationale Deutche Meisterschaft 29er - 79 lodí
46. CZE -Š. Mareček / J. Svoboda - 44,6,23,3,4,28 - 80b
50. CZE - V. Brabec / M. Vácha - 54,5,BFD,6,14,14 - 93b
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Po jednodenním volnu následoval čtyřdenní trénink, ke kterému se přidala i dívčí
posádka Lucie Keblová a Sára Tkadlecová. Postupně se dařilo zlepšovat techniku jízdy v
daných podmínkách a posádky absolvovaly celou řadu tréninkových rozjížděk společně se
zahraničními týmy.
Následovala příprava lodí, nezbytné krátké volno a měření. Pak už propuklo vlastní
mistrovství světa, tedy vrchol letošní sezóny a historicky první účast SCM na tomto
sportovním podniku. Na vodě byly 3 závodní okruhy, 6 skupin a celkem 228 posádek.
Třídenní kvaliﬁkace přinesla opět všechny druhy větru a 10 rozjížděk. Zpočátku na
tom byla z našich nejlépe posádka Šimon Mareček a Jan Svoboda, ale Ti se nakonec propadli
a o 4 body nepostoupili do stříbrné skupiny. Naopak se ale zlepšila posádka Václav Brabec a
Martin Vácha, kteří tuto skupinu uhájili. Ve ﬁnále se opět dostavil slabý, střední i silný vítr.
Odjelo se dalších 10 rozjížděk a bylo nesmírně těžké udržet i po 6 dnech nasazení a
koncentraci. Václav Brabec a Martin Vácha udrželi ve stříbrné skupině umístění z kvaliﬁkace
a skončili na 95. místě. Šimon Mareček a Jan Svoboda skončili na 113. místě a Lucie Keblová
a Sára Tkadlecová na 145. místě.
Posádky si vedly poměrně slušně jak ve slabém, tak i v silném větru. Největší
problémy měly převážně ve slabším středním větru, v krátkých vysokých vlnách, které jsou
pro tuto lokalitu speciﬁcké a jinde se dají těžko natrénovat
29er World Championship Medemblik 2016 – 228 lodí

95. CZE - V. Brabec / M. Vácha - 95,42,41,5,41,49,BFD,31,44,32,16 - 347b
113. CZE -Š. Mareček / J. Svoboda - 107,22,12,8,9,4,21,7,14,UFD,12 - 194b
145. CZE - L. Keblová / S. Tkadlecová - 141,16,31,11,23,27,27,17,21,12,7 - 275b
Celý měsíc byl pro náš tým nesmírně náročný. Nejprve Lipno a pak 18 dnů v
Holandsku. Mistrovství Německa, pak trénink a nakonec 20 rozjížděk na mistrovství světa.
Akce byla ale hodně přínosná a všichni si odvezli řadu cenných zkušeností. Zároveň byla
dokončena nominace na Youth World Sailing Championship 2016. Nominované posádky jsou
29er chlapci - Václav Brabec a Martin Vácha a 29er dívky - Lucie Keblová a Sára
Tkadlecová.
Smutnou zprávou na závěr je odmítnutí nominace Lucií Keblovou, která se rozhodla
přestoupit na jednoposádkový Laser 4.7. Dle mého názoru je to z dlouhodobého hlediska
nesmírněšpatné rozhodnutí a to zejména kvůli fyziologickým předpokladům závodnice. Navíc
v půlce sezóny doslova odkopla svoji výbornou kosatnici, která na jaře kvůli ní sama změnila
posádku. Obě společně jezdily velmi krátce a měly před sebou velmi slibnou budoucnost. Je
to pro všechny velká škoda. Snad se někdy dozvíme ty pravé důvody. Rozhodně to ale nebyl
nesoulad v týmu. Bohužel ale nyní nemáme adekvátní náhradu a není možné, aby zkušená
Sára Tkadlecová začínala opět s některým z úplných začátečníků. V každém případě je třeba
zajistit větší přísun jachtařů do třídy 29er. Musíme tedy konečně dokončit koncepci ČSJ a
také jí začít naplňovat. Není možné, aby trenéři RS Feva a Cadet drželi perspektivní jachtaře
na dětských třídách déle než do 14 let. Zároveň není možné, aby oﬁciální trenéři ČSJ
verbovali mladé Optimisty na mrtvou třídu 420. Všechny problémy přičítám tomu, že není
jasně nastaven směr a doufám, že se to brzo změní.
Hodnocení posádek:
Šimon Mareček a Jan Svoboda - Posádka má velmi dobrou rychlost ve slabém a
zejména pak v silném větru. Tým dobře a agresivně startuje, ale ztrácí na technice jízdy v
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krátkých a vysokých vlnách ve středním a slabším větru. Zároveň je tým takticky nevyzrálý.
Problémy při jízdě v početném poli, příjezd na mezní čáru a ve spodní bráně. Tým se ale z
chyb učí a vesměs je neopakuje.
Václav Brabec a Martin Vácha - Tým je občas nevyrovnaný. Někdy si stěžuje na
rychlost, ale vzápětí dokáže ve stejných podmínkách zajet velmi dobrý výsledek. Oba
závodníci jsou velmi cílevědomí a přemýšlí nad každým tahem. Někdy ale chybí celkový
obraz situace a pohled několik tahů dopředu. Rozhodně je to ale takticky nejvyzrálejší
posádka.
Lucie Keblová a Sára Tkadlecová - Velmi nadějná posádka, která bohužel končí ještě
dříve, než dokázala ukázat své pravé kvality. Technika jízdy se začala rychle zlepšovat. S
taktikou a strategií to bylo horší.
V Holandsku proběhla řada setkání s rodiči závodníků. Velmi dobrá je i komunikace s
hlavním trenérem.
Za SCM 29er vypracoval trenér
David Křížek

Pravidelná měsíční zpráva o činnosti SCM 29er - 8/2016
Měsíc srpen byl po náročném červenci spíše volnější. Posádky vyrazily na prázdniny a
zkoušely i jiné lodní třídy. Zároveň se pracovalo na náboru závodníků z ostatních lodních
tříd, zejména pak Optimist a RS Feva.
Posádka Šimon Mareček a Jan Svoboda absolvovala krátký trénink na Lago di Garda, na
který navázal místní závod. Tým měl však v první rozjížďce kolizi a následně přišel o čeleň.
Díky tomu závod nedokončil.
Následně proběhl trénink na Lipně v Černé v Pošumaví, zakončený jen málo obsazeným
závodem, který posádka Mareček a Svoboda vyhrála.
Hodnocení posádek:
Šimon Mareček a Jan Svoboda - Posádka pokračuje v přípravě. Navázala na získané
zkušenosti v Holandsku na mistrovství světa a chystá se je zúročit během podzimní série
závodů, včetně mistrovství ČR na Nechranicích. Na Lipně se snad konečně podařilo vylepšit
některé prvky taktického myšlení.
Václav Brabec a Martin Vácha - Tým zvolnil přípravu. Kormidelník se věnoval možná až
příliš jiným aktivitám. Je třeba se rychle vrátit do tréninkového procesu a důkladně se
připravit na World Sailing Youth Championship, na který se nominovali
Lucie Keblová a Sára Tkadlecová - Kosatnice shání adekvátní náhradu za kormidelnici.
Zatím to vypadá, že by se mohl podařit návrat Nikol Staňkové. Alespoň pro podzimní část
sezóny.
Nadále probíhá komunikace nejen se závodníky, ale také s některými z rodičů. Již nyní se
hlásí noví mladí závodníci se zájmem o třídu 29er.
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Za SCM 29er vypracoval trenér
David Křížek

Zpráva trenéra SCM Laser za červenec
Za období: 1. - 31. 7. 2016
Aktivity členů týmu v rámci kondiční přípravy byly v měsíci červenci opět na individuální
úrovni na základě programu stanoveného kondičním trenérem Tomášem Klímou, členové
SCM absolvovali závodní jachtařský měsíc, ve kterém nás čekaly dva závody EC
(Warnemünde a Dziwnów) a přípravné SOU na MSJ L4,7 v Kielu.
Po třídenním tréninku ve Warnemünde jsme vstoupili do závodu a Jakub, Ben a Johana zajeli
výborné výsledky, ostatním se dařilo méně.
Následně jsme se přemístili do polského Dziwnówa na další závod EC, chtěli jsme den
potrénovat, ale vítr o síle 20-24 m/s nám to nedovolil. Tento závod byl velmi větrný a našim
se dařilo skvěle, Jakub, Jirka, Ben a Johana zjeli výborné výsledky.
EC Warnemünde L4,7 74 lodí - Ben Přikryl 6 (v chlapcích 2), Johana Rozlivková 14,
Martin Kmenta 31, Lenka Kališová 46, Bára Košťálová 47, (aspiranti do SCM Zdeněk Dybal
40, Víťa Moučka 44), Lar muži 100 lodí - Kuba Halouzka 19, Jirka Halouzka 40, David
Bezděk 57, Mario Nuc 87, Radek Sopoušek 88, Lar ženy 69 lodí - Martina Bezděková 30,
Las 64 lodí - Štěpán Novotný 32, Jean-B.Janča 50.
EC Dziwnów L4,7 68 lodí - Ben Přikryl 2, Johana Rozlivková 11, aspirant Víťa Moučka 28,
Martin Kmenta 29, aspirant Zdeněk Dybal 31, Bára Košťálová 32, Lenka Kališová 44, Lar 74
lodí - Jirka Halouzka 5 (v mužích 3), Kuba Halouzka 6, David Bezděk 20, Martina
Bezděková 27, Radek Sopoušek 42 (3 roz. vyřazen-zlomený stěžeň), Mario Nuc 53, Las 37
lodí - Jean-B.Janča 21.
Skvělá vyrovnanost výkonů a formy u Bena Přikryla, Johany Rozlivkové, Kuby Halouzky,
výborný výkon od Jirky Halouzky a velmi dobrý výkon od Davida Bezděka v Dziwnówě,
velmi dobré zlepšení u Martiny Bezděkové a postupně po úrazu ruky u Báry Košťálové. Víťa
Moučka (r.2002) a Zdeněk Dybal (r.2000) mají solidně našlápnuto do SCM. Stagnaci vidím
jasně u Martina Kmenty a Lenky Kališové (velmi špatná fyzička). Po jarním slibném začátku
Radka Sopouška a Maria Nuce zaznamenávám pokles formy (výkonnosti). Jean-B. Janča má
výkonnost na slabé úrovni, což stejně jako u Lenky Kališové zatím přičítám operaci slepého
střeva, kterou oba prodělali. Pro přesnost ještě uvádím, že jsem po závodě v Kielu, kde jela
Johana Rozlivková na Lar (kam věkově patří), rozhodl, že jí dovolím absolvovat oba závody
EC cupu na L4,7, a to z důvodu povětrnostní předpovědí (oba závody byly velmi náročné) a z
důvodu motivačních. Johana zaznamenala skvělý úspěch a chuť do bojů na Lar, které ji čekají
na MS a ME.
Aktivity jednotlivých členů:
Jakub Halouzka: 28.6.-1.7. trénink ve Warnemüde
2.-5.7
EC Warnemunde Lar 19/100 lodí skvělý výsledek
6.7.
cesta Dziwnów
7.7.
odpočinek
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8.-10.7.
EC Dziwnow Lar 6,/74 lodí skvělý výsledek
23.-24.7. Mistrovství Hanáckoslovácka na Hané Lar 3/6 lodí
V ostatních dnech jsem plnil plán T. Klímy
Jiří Halouzka:

1.7.
Kondiční příprava podle T.K.
2.-5. 7. EC Warnemunde Lar 40 /100 lodí dobrý výsledek
6.7.
cesta Dziwnów
7.7.
odpočinek
8.-.10.7. EC Dziwnow Lar 5/76 lodí -3. v mužích skvělý výsledek
11.-12. 7. volno
2

David Bezděk:

13.- 22. 7.
23.- 24. 7
25. -31. 7.

Kondiční příprava podle T.K.
Mistrovství Hanáckoslovácka na Hané Lar 2/6 lodí
Kondiční příprava podle T.K.

28.6.-1.7.
2.-5.7
6.7.
7.7.
8.-10.7.
11.-16.7.
17.-31.7.

trénink ve Warnemüde
EC Warnemunde Lar 57/100 lodí průměrný výsledek
cesta Dziwnów
odpočinek
EC Dziwnow Lar 20/74 lodí velmi dobrý výsledek
trénink v Dziwnówě
fyzická příprava dle T.K.

Martina Bezděková:

28.6.-1.7. trénink ve Warnemüde
2.-5.7
EC Warnemunde Lar ž 30 /69 lodí dobrý výsledek
6.7.
cesta Dziwnów
7.7.
odpočinek
8.-10.7.
EC Dziwnow Lar ž+m 27/74 lodí velmi dobrý výsledek
11.-16.7. trénink v Dziwnówě
Po návratu 27.7. operace znaménka na dolní končetině

Jean-B. Janča: 28.6.-1.7. trénink ve Warnemüde
2.-5.7
EC Warnemunde Las 50/63 slabý výsledek
6.7.
cesta Dziwnów
7.7.
odpočinek
8.-10.7.
EC Dziwnow Las 21/34 slabý výsledek
19.7.
trénink N.Mlýny
Fyzická příprava: viz. Polar flow
Ben Přikryl:

28.-30.6.
2.-5.7

trénink Warnemünde
EC Warnemunde L4,7 6/74 (2. v chlapcích) skvělý výsledek

6.7.

cesta Dziwnów

7.7.
8.-10.7.

odpočinek
EC Dziwnow L4,7

2/68

skvělý výsledek

16.-17.7. Bambusová regata Velké Dářko L4,7 3/17 lodí
23.-24.7. Valašskoslovácké mistrovství na Hané L4,7 6/6 lodí
25.-29.7. Kiel SOU před MSJ L4,7
30.7.
Rěgistrace + Prasktis race MSJ L4,7
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Trénink byl dle časového rozvržení od Tomáše Klímy.
Poslední červencový týden jsem měl zánět středního ucha,
zvukovodu a
prasklý bubínek, tudíž jsem vynechal trénink.
Radek Sopoušek:

28.6.-1.7.
2.-5.7
6.7.
7.7.
8.-10.7.
14.-20 .7

trénink ve Warnemüde
EC Warnemunde Lar 88/100 lodí slabý výsledek
cesta Dziwnów
odpočinek
EC Dziwnow Lar 42/74 lodí velmi dobrý výsledek
(3 roz. vyřazen - zlomený stěžeň)
Pobyt u bratra ve švýcarsku (výšlapy na hory + 2x trening na

29er a
RS500)
3
21-30 .7 Výpomoc v domácnosti + příprava na Talinn
jezdil jsem na kole, pomáhal rodičům na zahradě + práce na
stavbě +
tréning na Las na Brněnské přehradě)
Mario Nuc:

28.6.-1.7.
2.-5.7
6.7.
7.7.
8.-10.7.
11.-31.7.

Martin Kmenta:

trénink ve Warnemüde
EC Warnemunde Lar 87/100 lodí slabý výsledek
cesta Dziwnów
odpočinek
EC Dziwnow Lar 53/74 lodí mírné zlepšení
Průběžně trénink kondice podle T.K. - fyzicka priprava na Tallinn

28.6.-1.7.
2.-5.7
6.7.
7.7.
8.-10.7.
16.- 17.7.
23.-24.7.
25.-29.7.
30.7.

Johana Rozlivková: 28.6.-1.7.
2.-5.7.
6.7.
7.7.
8.-10.7.
11.-19.7.
podle

trénink ve Warnemüde
EC Warnemunde L4,7 31/74 lodí dobrý výsledek
cesta Dziwnów
odpočinek
EC Dziwnow L4,7 29/68 lodí dobrý výsledek
Bambusová regata Velké Dářko L4,7 8/17 lodí
Mistrovství Valašskoslovácka na Hané Lar 1/6 lodí
Kiel SOU před MSJ L4,7
Rěgistrace + Prasktis race MSJ L4,7
Soustřdeńi Warnemünde, laser radial, KT podle Toma
EC Warnemünde L 4,7 14/74 lodí 4.dívka skvělý výsledek
cesta Dziwnów
odpočinek
EC Dziwnow L4,7 11/68 lodí 4.dívka skvělý výsledek
Klid doma, rodinné sešlosti, oslavy apod., Trénink od Toma

možností plněn
20.-24.7. Výlet do Maďarska s obytkou s rodinou. Ve skrze dovolená,
relax
25.-31.7.

Kiel SOU před MSJ Lar U21
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KT podle Toma v prvním týdnu, ve druhém týdnu, po dohodě
s
Tomem, už pouze trénink na vodě.
S trenérem cílený trénink na vodě před MSJ - zlepšení
techniky v
silném větru a konečně posunutí hranice zvládnutené síly větru
Lenka Kališová:

28.6.-1.7.
2.-5.7.
6.7.
7.7.
8.-10.7.
11.-15.7
16.-17.7
18.-25.7.
25.-29.7.
30.7.

Bára Košťálová: 28.6.-1.7.
2.-5.7.
6.7.
7.7.
8.-10.7.
11.-15.7
16.-17.7
18.-23.7.
25.-29.7.
30.7.

Soustřdeńi Warnemünde
EC Warnemünde L 4,7 47/74 lodí slabý výsledek
cesta Dziwnów
odpočinek
EC Dziwnow L4,7 44/68 lodí slabý výsledek
trénink na V. Dářku
Bambusová regata L4,7 5/17 lodí
Kondiční příprava
Kiel SOU před MSJ L4,7
Rěgistrace + Prasktis race MSJ L4,7
Soustřdeńi Warnemünde
EC Warnemünde L 4,7 56/74 lodí
cesta Dziwnów
4

slabý výsledek

odpočinek
EC Dziwnow L4,7 32/68 lodí dobrý výsledek -zlepšení
kondiční příprava dle T.K.
Bambusová regata L4,7 5/17 lodí
odpočinek
Kiel SOU před MSJ L4,7
Rěgistrace + Prasktis race MSJ L4,7

V Jilemnici, dne 7.9.2016

Michal Smolař
trenér SCM laser

Zpráva trenéra SCM Laser za srpen
Za období: 1.-31. 8. 2016
Aktivity členů týmu v rámci kondiční přípravy byly v měsíci srpnu opět na individuální
úrovni na základě programu stanoveného kondičním trenérem Tomášem Klímou, členové
SCM absolvovali závodní jachtařský měsíc, ve kterém nás čekaly vrcholy sezóny : MSJ L4,7
Kiel, MSJ U21 Las+Lar Kiel, MEJ U19 Lar Tallinn a MEJ U21 Las+Lar Split.
MSJ L4,7 Kiel: závod byl náročný, první den se jelo ve velmi proměnlivém jižním větru o
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síle 4m/s a na obou okruzích se našim nadějím vůbec nedařílo, nabrali velikou bodovou
ztrátu, která se bohužel projevila až do samotného závěru kvalifikačních rozjížděk. Ve
finalových rozjížďkách (5-8m/s) pak zajel výborné výsledky Ben Přikryl, který byl z našich
nejlepší a obsadil 130 místo (4.v bronzové sk.), z dívek se závod nejlépe povedl Lucii
Keblové, která jela svoje 1.MSJ na L4,7, a která obsadila konečné 92. místo. Ostatní zajeli
podprůměrné výsledky.
MSJ U21 Las+ěLar Kiel: závod byl velmi těžký o síle větru 7-12 m/s (J,JZ a Z směru). Po
loňských zkušenostech z Medembliku se Jakubovi Halouzkovi podařilo dostat po
kvalifikačních rozj. Do zlaté skupiny, kde nakonec obsadil výborné 65 místo a potvrdil tak, že
je naším velikým příslibem do budoucí přípravy na OH. Od Jeana-B. Janči jsem očekával o
něco více, přesto při letošním výpadku ze zdravotních důvodů se výsledkově zlepšil oproti
2015, David jel v této LT svoje 1.MSJ a výsledek je adekvátní k jeho současným možnostem.
V dívkách nás zastupovala Johana Rozlivková, která musela ze zdravotních důvodů z regaty
odstoupit.
MEJ U19 Lar Tallinn: v této regatě jsme měli dva zástupce Radka Sopouška a Maria Nuce.
Závod se jel v náročných povětrnostních podmínkách za chladného a deštivého počasí a
Radek, který v letošní sezóně přešel na Lar, zajel dobrý, hodnotný výsledek při svém 1.MEJ.
Od Maria jsem očekával podstatně lepší umístění, neboť na Lar závodí již 2,5 roku. Regata se
mu nepovedla.
MEJ U21 Las+Lar Split: velmi těžký závod o síle větru v prvních 3.dnech 10-15m/s, který
foukal z pevniny (Bura). V kvalifikačních rozjížďkách byl opět nejlepší Jakub Halouzka,
který se dostal do finalové zlaté skupiny, kde nakonec obsadil výborné 32. místo, JeanoviB.Jančovi se v této regatě dařilo, a přesto, že zlatá skupina mu v kvalifikaci unikla, tak jel
výborně finalové rozjížďky – nakonec 56. místo. Na svoje momentální zkušenosti a fyzické
schopnosti zajel velmi dobře (i přez horší začátek) Radek Sopoušek, který stejně jako David
Bezděk, jel svoje 1.MEJ na Las a nakonec obsadil 68.místo. Davidovi se dařilo nejméně z
našich a obsadil 77.místo. Johana Rozlivková závod ze zdravotních důvodů nejela.
Kondiční příprava dle T.K.
cesta do Kielu
trénink v Kielu před MSJ Las U21 (8.8 příliš silný vítr nešlo se
na vodu, 10.8.na practice race jsem jel jen na člunu)
11.-16.8. MSJ U21 Las Kiel 65/144 lodí velmi dobrý výsledek (zl.

Jakub Halouzka: 1.-.3.8.
4.8.
5-10.8.

skup.)
(16.8. se nešlo na vodu)
17.8.
cesta do ČR
20.8.
cesta do Splitu
21.8.
trénink + practice race ve Splitu
22.-27.8. MEJ U21 Las Split 32/85 lodí velmi dobrý výsledek (zl.
skup.)
28.8.
cesta do ČR
29.-31.8. odpočinek
Jiří Halouzka: 1.-.3.8.
4.8.
5.-16.8.
17.-19.8.
20.8.
21.-27.8.
28.8.

kondiční příprava dle T.K.
cesta do Kielu
trénink Kiel na Las
kondiční příprava dle T.K.
cesta do Splitu
trénink Split
cesta doČR
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kondiční příprava dle T.K.

David Bezděk: 6.-9.8.
trénink Kiel
10.-16.8. MSJ U21 Las Kiel 128/144 lodí slabší výsledek (1.MSJ)
18.-20.8. trénink Split
21.-27.8. MEJ Las U21 Split
77/85 lodí slabší výsledek (1.MEJ)
29.-31.8. fyzická příprava dle T.K.
Martina Bezděková: posílám ti shrnutí srpna. 21.7. jsem byla na operaci a od té doby jsem se
léčila.
Byly tam komplikace, takže to trvalo déle, než jsem očekávala, ale teď
už je to
ok a od začátku září jsem zase začala trénovat fyzičku.
Jean-B. Janča: 1.8.
odjezd do Kielu na trénink před MSJ U21 Las
8.8.
náznaky nemoci s následnou nemocí
10.-16.8. MSJ U21 Las Kiel 112/144 lodí slabší výsledek/zlepšení oproti
2015
16.8.
odjezd do Splitu na trenink před MEJ U21 Las
22.-27.8. MEJ U21 Las Split 56/85 lodí
horší začátek/dobré finalové
rozj.
Ben Přikryl: 1.-7.8.
8.8.
20.-21.8.
26.-28.8.

MSJ L4,7 Kiel 130/256 lodí špatný začátek/výborný závěr
cesta ČR
Modrá Stuha Plumlova L4,7 2/3 lodí - trénink
Lipno regata L4,7 3/10 lodí
Na cvičení mi toho moc Tomáš neposlal (nic). Vkládal jsem kolo a na
dovolené jsem provozoval kiteboarding (Řecko). Nemoc žádná.

Radek Sopoušek: 1-14.8. MEJ Lar U19 Tallinn 106/138 lodí dobrý výsledek (1.MSJ)
16.-17.8. trénink na Las na Přehradě (kolo 7+7 km tam a zpět, 2-3 hodiny
na
vodě)
20.8.
cesta do Splitu
21.8.
trénink + practice race ve Splitu
22.-27.8. MEJ U21 Las Split 68/85 lodí horší začátek/velmi dobrý
závěr
28.8.
cesta do ČR
29.-31.8. odpočinek
Mario Nuc: 1-14.8. MEJ Lar U19 Tallinn 118/138 lodí slabý výsledek
26.-28.8. Lipno regata Las 7/17 lodí
Kondiční přípravu neuvedl
Účast na MEJ U21 ve Splitu byla otcem zrušena na základě špatných
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výsledků ve škole (hrozily mu reparáty).
Martin Kmenta: 1.-7.8.
MSJ L4,7 Kiel 194/256 lodí slabší výsledek (1.MSJ)
13.-16.8. Laser Grandprix Wolfgangsee Lar 18/38 lodí dobrý výsledek
převážně česká
konkurence
26.-29.8. Lipno regata L4,7 2/10 lodí
Kondiční přípravu neuvedl

Johana Rozlivková: 1.-7.8. trénink před MSJ U21 Kiel + sledování MSJ L4,7 na člunu s
trenérem
8.-9.8. odpočinek
11.-16.8. MSJ U21 Lar Kiel 57/57 lodí nehodnocena vzhledem
zdr.potížím
Nakonec účast v závodě pouze do soboty, poté v pondělí
odjezd
domů kvůli zdravotním problémům a schůzce s lékaři. Závody
nejhorší co jsem zažila, hrůza. Neodjeta prakticky polovina
závodu.
16.-18.8. Doktoři, čas trávený s rodinou, odpočinek, relax, přemýšlení
19.-28.8. Split, už pouze jako doprovod týmu + relax – dovolená
Lenka Kališová: 1.-7.8. MSJ L4,7 Kiel
7.8.

113/126 lodí slabý výsledek

cesta ČR

8.-14.8. dovolená + kondiční příprava
15.-20.8. fyzická příprava (kolo,plavaní,běh,posilovna.....)
21.-25.8. ALT soustředění na Lipně
26.-28.8. Lipno regata L4,7 1/10 lodí dobrý výsledek (česká liga)

Bára Košťálová:

1.-7.8.
MSJ L4,7 Kiel 119/126 lodí slabý výsledek
7.8.
cesta ČR
8.- 11.8. Jachtařský tábor Seč Lar
20.-21.8. Kiss my RS závody RS Feva 9/21 lodí
22.-24.8. Soustředění RS Feva s Milanem Hájkem
25.-28. 8. MČR RS Feva 10/26 lodí a 2. v dívkách
V uplynulém čase jsem se s pomocí kondičního trenéra fyzicky
připravovala.
Hodinky jsou stále v opravě.

Lucie Keblová:

(1.MSJ)

25.-29.7.
30.7.
1.-7.8.

Kiel SOU před MSJ L4,7
Rěgistrace + Prasktis race MSJ L4,7
MSJ L4,7 Kiel 92/126 lodí velmi dobrý výsledek
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V Jilemnici, dne 14.9.2016

Michal Smolař
trenér SCM laser

Zpráva garanta ČSJ - MMČR v lodní třídě Splash
V termínu 26. 8. 2016 – 28. 8. 2016 se konalo na Lipně v areálu JK Černá v Pošumaví
MMČR v lodní třídě Splash.
Závodu se zúčastnilo 13 posádek z ČR, žádný zahraniční účastník se do závodu nepřihlásil.
V pátek se podařilo uskutečnit pouze jednu rozjížďku v podvečer, za stálého východního
větru o síle kolem 4 m/s. Druhá rozjížďka již musela být přerušena pro bezvětří.
V sobotu se čekalo na vítr. V 15.00 bylo staženo AP a šlo se na vodu. Podařilo se uskutečnit 4
rozjížďky. Poslední musela být zkrácena v různých místech na trati pro jednotlivé lodní třídy,
protože jinak by muselo dojít k přerušení.
V neděli nám vítr již nedovolil vyplout a tak MČR skončilo s 5 platnými rozjížďkami.
Organizace závodu byla bez problémů a je potřeba poděkovat celému organizačnímu týmu.
České absolutní pořadí :
1) Michal Koštýř – 1148-003
2) Anna Wehrenbergová – 1213-148
3) Ondřej Mojdl 1213-192
Garant VV ČSJ Mgr. Martin Soušek

Zpráva garanta ČSJ MČR RS 700 a závodu RS 500
Zpráva Garanta ČSJ ze závodu CTL 161330 MČR RS 700 a RS 500 ve dnech 18. – 21.8.2016.
Spolupořadatelem závodu byl Jachetní klub Černá v Pošumaví ve spolupráci s ALT RS 500 A RS 700.
Závod proběhl na Lipenské přehradě v Černé v Pošumaví.
Organizace závodu byla na výborné úrovni, nebyly zaznamenány žádné vážnější problémy . V závodě
byly zúročeny všechny zkušenosti z předcházejícího ME ve tř. RS 500. Vyčnívala snaha po minimalizaci
počtu technického personálu, což bylo téměř na hraně a posílení o 1 člena by si zasloužil zejména
člun „ létajícího Hlavního rozhodčího“. Tuto funkci zastával Vašek Brabec a je nutno vyzdvihnout
jeho erudici a nasazení, kterým strhl i ostatní personál. Vše probíhalo s lehkostí a v přátelské
atmosféře. Pokud by byla v závodě větší účast, bylo by potřeba posílit i posádku startovní lodi.
Závod probíhal za slabého větru a tak docházelo často k úpravám trati. Jako výtečný se osvědčil
způsob stavění trati, kdy byla postavena nejprve brána a podle ní se stavěla návětrná bójka a další
bóje.
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Zahajovací i závěrečný ceremoniel proběhl důstojně a ve slavnostní atmosféře.
Z celého průběhu závodu lze konstatovat, že úspěšné předcházející ME nebylo náhodné a že
realizační tým má velký potenciál do budoucna a lze mu svěřit pořádání náročných akcí.
Zaslouží si velké poděkování.
Závodu se zúčastnilo 21 závodníků ve tř. RS 700 a 9 posádek ve tř. RS 500.
Výsledkové listiny jsou přiloženy.

Karel Švec
26.8.2016

Zpráva garanta ČSJ - MČR Q

CTL 162150
MČR Q
25. - 28. 8. 2016
Ve třídě Q na startu celkem 94 lodí (závodníků), z toho 84 lodí CZE a 10 lodí SVK.
Vzhledem k tomu, že nebyla naplněna kategorie starší žačky (32) - bylo zde pouze 7 závodnic
této kategorie - a ALT Q požádala, aby místo kategorie starší žačky (32) byla vyhlašována
kategorie žačky (32+42), bylo ještě před startem 1. rozjížďky této žádosti vyhověno a
stanoveno, že bude vyhlašováno absolutní pořadí, a dále v rámci pouze českých závodníků
kategorie starší žáci (31), mladší žáci (41), žačky (32+42) a mladší žačky (42).
Celkem odjeto 10 rozjížděk za středního větru.
Vyhlášení mistři ČR:
Celkové absolutní pořadí:
1. Wehrenberg Lukáš (1213-146)
2. Nevelöš Adam (1609-255)
3. Jurečka Matěj (1101-373)
Kategorie starší žáci (31):
1. Wehrenberg Lukáš (1213-146)
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2. Jurečka Matěj (1101-373)
3. Krsička Michal (1130-298)
Kategorie mladší žáci (41):
1. Nevelöš Adam (1609-255)
2. Nevelöš Tibor (1609-256)
3. Kraus Lukáš (1213-189)
Kategorie žačky (32+42):
1. Burska Zosia (1130-340)
2. Páleníčková Aneta (1130-597)
3. Švíková Kateřina (1130-276)
Kategorie mladší žačky (42):
1. Chalupníková Kristýna (2101-700)
2. Kališová Markéta (2101-653)
3. Piňosová Kristýna (2201-036)

V příloze je kompletní výsledková listina s hodnocením kategorií a dokumenty protestní
komise.
Radim Vašík, garant závodu MČR
Zpráva garanta ČSJ - MČR Tornádo
termínu 02/09/2016 – 04/09/2016 se uskutečnilo Mezinárodní mistrovství ČR v lodní třídě Tornado.
Místem konání bylo Lipno, spolupořadatelem byl JK Jestřábí (1313).
Závodu se účastnilo celkem 12 posádek (10xCZE,2xGER).
Garant ČSJ : Martin Soušek
Hlavní rozhodčí : Martin Soušek
Předseda protestní komise : Pavel Muroň
Rozhodčí : Lucie Stránská, Alexandra Šínová
V pátek bohužel nefoukalo a tak se vůbec nevyjelo na vodu. V sobotu po obědě vítr zesílil a byly
odjety 4 rozjíždky. V neděli foukalo od rána a byly uskutečněny také 4 rozjíždky.
Závod byl po organizační stránce velmi dobře připraven. Během závodu byly pro závodníky
připraveny dva rauty, které hradil hlavní sponzor PREFA HRUBENOV.
Mezinárodní absolutní pořadí :
1) CZE 686 – David Křížek a Zdeněk Adam
2) CZE 62 – Zdeněk Pavliš a Michaela Pavlišová
3) GER 947 – Wilhelm Guggenmos – Claudia Guggenmos
České absolutní pořadí
1) CZE 686 – David Křížek a Zdeněk Adam
2) CZE 62 – Zdeněk Pavliš a Michaela Pavlišová
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3) CZE 24 – František Neměc – Lukáš Fröhlich

Martin Soušek
Garant ČSJ

Přehled práce květen a červen 2016
1) Závody a akce propagovány v médiích
ME Feva Lipno
Trénink v Riu
MS Finn
Koláček, Tři sestry
Medemblik
Kielerwoche
MS Optimist
České poháry
WS
Pálavská regata .....
2) Web ČSJ – práce na novém webu pokračují, tvorba šablon, sbírání dat
3) Aktualizace údajů o reprezentantech na stávajícím webu částečně proběhla, bude pokračovat
průběžně
4) Příprava prezentace jachtingu na Lipně během OH – výroba plakátů, prezentace na web parku,
doladění termínů a programu atd.
5) ME Feva na Lipně – byla jsem na místě - propagace, focení, natáčení, schůzky s potenciálními
sponzory, se zástupci médií...
6) V plánu bylo uspořádat tiskovou konferenci ČSJ v CERE před OH – nepodařilo se najít vhodný
termín, aby byli oba olympionici v Praze a nekrylo se to s jinou sportovní akcí
7) Manuál loga ČSJ – úpravu provádí Martina Barnetová - nyní zapracovává naše připomínky

13. 7. 2016 Eva Skořepová

Plán práce na červenec a srpen 2016
1) Závody k propagaci – nejdůležitější akce pro zpravodajství:
Olympijské hry!

Zápis z jednání VV ČSJ – ZÁŘÍ

Strana 26/28

MSJ Finn
ME Optimist
MS + ME Evropa
ME+MS+MEJ+MSJ Laser, Radial, 4.7
České poháry, MČR a další důležité závody:
01.07.2016 MČR
Vau-12mr, Vau-6ip
Velké Dářko
02.07.2016 Šilhánkův memoriál
Evr-7P, Lar-7P
Velké Dářko
02.07.2016 MČR - Vítr a slunce 420-8vc, Cad-7P, Fb-12mr, Fd-7P, 29r-7P
Lipno - Černá v
Pošumaví
04.07.2016 MČR FUN
Fun-12mr, Fus-12mr, Fun-7P, Fus7P Viganj
09.07.2016 O krále Šumavy 420-7P, Cad-7P, Fb-7P, Fd-7P, 29r-7P Lipno - Černá v Pošumaví
15.07.2016

Prague Sail Open - MČR Matchrace 2.4

16.07.2016
18.07.2016
23.07.2016
23.07.2016

Bambusová regata
Q-3C, Q-3M, L47-7P
Velké Dářko
ME RS 700
Rs7-24me
Torbole
Mistrovství české flotily
Sta-7P, T24-7P, Sta-2, Q-2 Máchovo jezero
EUROIMUN-DREI-LANDER-SEGEL-CUP
Bic-8mz, Rac-8mz, Fun-8mz, Q-8mz, Bic-2, Rac-2, Fun-1, Q-1, Vau-1, OT-1Berzdorfersee

25.07.2016
29.07.2016
30.07.2016
05.08.2016
07.08.2016
12.08.2016
13.08.2016
19.08.2016
v Pošumaví
19.08.2016
19.08.2016

MS 29er
MEJ Cadet
FB Europeans
INTERPOHÁR 2016
MEJ Pirat 2016
MS Radial Youth
Laser Grandprix
Mistrovství České republiky

29r-24ms
Medemblik
Cad-18me
Balatón
Fb-24me
Brenzone, Lago di Garda
Q-6ip, Evr-6ip, L47-6ip, Lar-6ip
Slezská Harta
Pir-18me
Balatón
Lar-24ms
Kingston
Lar-7P, Las-7P
Wolfgangsee - AUT
Rs7-12mr, Rs5-8vc, Rs5-7P, Rs7-7P, De1-7P Lipno - Černá

MČR Bic
Česká jachtařská liga II.

Bic-12mr
Lig-7P

20.08.2016
20.08.2016

Nechranická buchta
Kiss my RS II

Rac-7P, Rsx-7P, Fun-7P, Bic-7P
RsF-7P, RsO-7P, RsV-7P, RsT-7P

25.08.2016
25.08.2016

MČR
MČR - RS Feva
Brněnská přehrada
MČR Optimist
Mistrovství ČR Rac
Lipno regata

Pir-12mr
Svět
RsF-12mr, RsV-12mr, RsT-8vc, RsT-7P, RsF-7P, RsV-7P,

Mem. Fratiška Ehla
Austrian Meisterschaft

Fd-7P
Fin-7P

25.08.2016
25.08.2016
26.08.2016
v Pošumaví
26.08.2016
26.08.2016

Mr-12mr Vltava Praha

Nechranice
Lipno - Olympijský park Rio
Nechranice
Brněnská přehrada

Q-12mr
Nové Mlýny
Rac-12mr, Fun-7P
Rozkoš
Spl-12mr, Evr-7P, L47-7P, Las-7P, 29r-3C

Lipno - Černá

Otmuchov - Polsko
Attersee

2) Web ČSJ – práce na novém webu budou pokračovat
3) Aktualizace údajů o reprezentantech na stávajícím webu bude pokračovat
4) Příprava prezentace jachtingu na Lipně během OH – rozeslání pozvánek potencionálním
sponzorům a dalším hostům, plakáty na kluby atd.
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5) Lipno park – od 6. do 20. 8. pobyt na Lipně, být k dispozici hostům i pro případné komentáře,
koordinaci atd.
6) Maximální možná propagace jachtingu v souvislosti s olympiádou!!! V případě dobrého výsledku
tiskové konference v Lipno parku i následně po návratu olympioniků v Praze

13. 7. 2016 Eva Skořepová

Přehled práce červenec a srpen 2016
1) Závody a akce propagovány v médiích
Olympijské hry
MSJ Finn
ME Optimist
ME Evropa
ME+MS+MEJ+MSJ Laser, Radial, 4.7, Mistrovství Rakouska Finn..... a většina dalších plánových závodů
2) Nový web ČSJ – šablony dokončeny – nyní čekám, až bude zprovozněna administrace nového
webu, aby bylo možné web plnit.
3) Aktualizace údajů o reprezentantech na stávajícím webu dokončena – další již na novém webu
4) Příprava prezentace jachtingu na Lipně během OH – proběhla výroba plakátů, kartiček s kontakty,
prezentace na webu parku a ČOV
5) Maximální možná propagace jachtingu v souvislosti s olympiádou – komentovaný OH jachting v
ČT – zajišťovala Lenka Šmídová a další, účast v ČT a na NOVĚ – Karel Lavický, Lenka Šmídová, pak
přímo z Lipna na pódiu i v ČT a Rozhlasu – Lenka Šmídová, Michael Maier, Patrik Hrdina, Veronika
Kozelská, děti z ČYKu
Zpravodajství i s fotkami (akreditaci využil Roman Nemec – jeho fotky i další z ISAF máme k dispozici)
šlo každý den do všech možných médií. Přímo na Lipně jsem spolupracovala s několika zástupci médií,
kteří na Lipno přijeli.
6) Lipno park – od 6. do 20. 8. pobyt na Lipně – akce byla úspěšná, jachting byl v parku na Lipně
hodně vidět.
Na plachetnicích RS Sailing si jachting vyzkoušela spousta rodin s dětmi – denně cca 100 lidí, cca 1/4
z celkového počtu byly děti. Mnozí z nich si braly kontakt na jachtařské kluby ve svém kraji, a tak
věřím, že získáme spoustu nových mladých jachtařů. 30 dětí projevilo zájem se přihlásit do
jachtařského klubu přímo na místě. Čísla dodal Honza Myslík, který měl tuto část na starosti.
Také projížďky a závody na Melgesech 24 byly návštěvníky i pozvanými hosty hojně využívané,
všechny plachetnice vytvářely v parku pěknou kulisu. Na závěr se konaly atraktivní závody za účasti
úředních českých jachtařů. Žádná čísla bohužel od Tomáše Musila dosud nemám.
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Na pódiu v parku proběhlo vyhlášení výsledků závodu Olympic Chicken Race třídy Optimist (závod se
konal v Černé v rámci soustředění ČYKu, kde se na jachting ptalo také spousta lidí, některé příchozí
jsme svezli na Optimistech, Fireballu, či na motoráku, jiní si půjčovali různá plavidla v kempu u Petra
Beneše) za účasti Davida Křížka. Ten také spustil v průběhu OH akci Foiling junior.
Velký ohlas v médiích měl příjezd olympioniků včetně jachtařky Veroniky Kozelské Fenclové, která
v Riu skončila ve třídě Laser Radial na 12. místě.
Na Lipně jsem se také setkala s několika zástupci potencionálních partnerů ČSJ, s nimiž budou jednání
pokračovat v průběhu podzimu. Některé jsem pozvala k projížďce na lodi – 6 osob (+ děti) využilo
svezení na Melgesu, za které chce Tomáš Musil zaplatit 280 Kč/osoba – souhlasila jsem s proplacením
z rozpočtu PR. Ostatní využili svezení na plachetnicích RS Sailing nebo v Černé – to bylo pro ně i pro
ČSJ zdarma.
Možnost prezentace jachtingu v parku na Lipně byla rozhodně přínosná, díky ní se jachting dostal do
povědomí mnoha návštěvníků i do mnoha médií. Chtěla bych poděkovat Andree Švihlíkové a Marku
Brodskému z ČOV, kteří s tím hodně pomohli.
7) Prezentace ČSJ na Setkání profesionálů v lodním průmyslu – jednání s dalšími potenciálními
sponzory

9. 9. 2016 Eva Skořepová

Plán práce na září a říjen 2016
1) Závody k propagaci – nejdůležitější akce pro zpravodajství:
Paralympijské hry
Námořní závody v Chorvatsku i jinde
Rolex Middle Sea Race
zbylé MČR a závody Českého poháru atd.
2) Nový web ČSJ – práce na novém webu budou pokračovat – pokud mám dodržet termín, aby byl
nový web naplněn a připraven na spuštění 1. 1. 2017, musím jej začít plnit od 1. 10. 2016. Pokud to
nebude od tohoto termínu možné, nemohu zaručit, že to do stanoveného termínu stihnu. Ráda bych
iniciovala schůzku se všemi zúčastněnými na začátek října.
3) Jednání s potenciálními sponzory – příprava podkladů pro Vermont, Peugeot a další firmy.
4) Manuál loga ČSJ – dokončení - úpravu provádí Martina Barnetová - nyní zapracovává naše
připomínky

9. 9. 2016 Eva Skořepová

