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Zápis z jednání VV ČSJ 
Čtvrtek, 18. ledna 2018 – YC CERE, Praha 4 - Podolí 

 

Přítomni: Bauer, Fantová, Maier, Musil, Novotný, Smetana, Soušek, Sünderhauf 

Omluveni: Vašík 

KK: Švec  

Host: Skořepová 

 

  

1) Projednání zápisu 

 

 

Zápis schválen bez připomínek. 

 

 

K úkolu 17-22 (Realizovat vyplacení příspěvku pro ALT v roce 2017, a to po splnění 

podmínek výzvy Komise mládeže ze dne 11. 4. 2017 zveřejněné na webu ČSJ): 

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že všechny smlouvy s ALT jsou již uzavřeny. 

 

K úkolu 17-45 (Uzavřít s kluby pracujícími s mládeží smlouvy a následně jim vyplatit dotaci z 

Programu II.): 

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že všechny smlouvy jsou již uzavřeny. 

 

K úkolu 17-52 (Zabývat se stížností pana Josefa Janči): 

Úkol splněn. K. Švec podal informaci, že Kontrolní komise ČSJ na základě provedeného 

šetření došla k závěru, že ze strany dotčených subjektů a jejich kompetencí v ČSJ nebyly 

porušeny příslušné závazné dokumenty ČSJ. Dále předseda KK ČSJ informoval členy VV, že 

byl panu Jančovi odeslán dopis se závěry KK ČSJ.  

 

K úkolu 17-54 (Připravit návrh na vklad pobočného spolku ČSJ (KS ČSJ – Ok) do veřejného 

rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze): 

Úkol splněn. R. Vašík připravil návrh na vklad pobočného spolku ČSJ (KS ČSJ – Ok) do 

veřejného rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze). 

 

K úkolu 17-55 (Zanést návrh na vklad pobočného spolku ČSJ (KS ČSJ – Ok) na Městský soud 

v Praze): 

Úkol splněn. D. Dvořáková podala informaci, že návrh na vklad pobočného spolku ČSJ (KS 

ČSJ – Ok) byl podán na Městský soud v Praze a 16. 1. 2018 obdržel ČSJ do datové schránky 

usnesení Městského soudu v Praze o zápisu pobočného spolku ČSJ (KS ČSJ – Ok). 

 

 

2) Informace hlavního trenéra ČSJ, včetně plnění ročních plánů RD a RDJ 

 

M. Maier – hlavní trenér ČSJ – podal informace o činnosti trenérů SCM a SpS. Výkonný 

výbor vzal předložené informace hlavního trenéra ČSJ na vědomí. Zpráva trenéra SCM 29er 

je přílohou tohoto zápisu. 

 

M. Maier – hlavní trenér ČSJ – podal informace z lednového jednání Sportovního úseku ČSJ, 

které se uskutečnilo 15. 1. 2018. Zápis ze schůzky SÚ ČSJ je přílohou tohoto zápisu. 
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M. Maier – hlavní trenér ČSJ – informoval o tom, že Veronika Kozelská Fenclová si prozatím 

posouvá začátek závodní sezony 2018.  

 

 

3) Komise vrcholového sportu, nominace na mezinárodní závody  

 

VV jednohlasně schválil návrh KVS na doplnění členů SCM pro rok 2018 o Sáru 

Tkadlecovou ve třídě 49er FX.  

 

VV jednohlasně schválil návrh nominace předložený předsedou KVS:  

ME Finn, 9. - 17. 3. 2018, Cadiz (Francie): 

Ondřej Teplý 

Michal Maier (bez finančních nároků) 

 

KVS v návaznosti na jednání s oběma posádkami třídy 49er FX a s ohledem na bod 2.1 

směrnice C19 a zápis z Výkonného výboru v říjnu 2017 předkládá návrh úprav kvalifikačních 

pravidel pro účast na MS 2018 v dánském Aarhusu následovně: VV ČSJ bude rozhodovat na 

základě výsledků ze tří nominačních závodů. Hodnocení bude provedeno tak, že se u každé 

posádky sečtou logaritmické body u dvou nejlepších z těchto tří závodů: Mallorca 2018, 

Medemblik 2018, Kiel 2018. VV jednohlasně návrh KVS schválil. 

 

 

4) MČR 2018 

 

M. Soušek – STK -  podal informaci, že finální verze CTL bude předložena VV k vzetí na 

vědomí na únorovém zasedání. 

 

 

5) Čerpání rozpočtu ČSJ 2018 

 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 31. 12. 2017. 

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ 

 

K. Bauer – předseda ČSJ – podal informace z jednání Výkonného výboru ČOV, které se 

konalo 17. ledna 2018. 

 

Výkonný výbor ČSJ schválil jednohlasně návrh programu Valné hromady ČSJ, která se bude 

konat 17. března 2018 od 10.00 hodin v aule České unie sportu na Strahově. 

VV ukládá D. Dvořákové zveřejnit termín Valné hromady ČSJ na webu společně s návrhem 

programu. VV ukládá D. Dvořákové rozeslat termín konání a pozvánku s návrhem programu 

Valné hromady ČSJ elektronicky sdruženým subjektům ČSJ. 

 

D. Dvořáková – sekretář ČSJ – podala informaci, že Výkonný výbor obdržel od TJ Vodní 

sporty Duchcov dva návrhy na udělení čestných odznaků ČSJ, VV bude o udělení čestných 

odznaků ČSJ rozhodovat na únorovém zasedání VV.  

VV vyzývá ostatní subjekty ČSJ k případnému podávání návrhů na udělení čestných zlatých a 

stříbrných odznaků ČSJ. 
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VV obdržel žádost Františka Vitáka o poskytnutí půjčky od ČSJ ve výši 70 000,- Kč na nákup 

lodě 420. Výkonný výbor hlasováním (pro: Bauer, Fantová, Musil, Novotný, Smetana, 

Soušek, Sünderhauf; proti 0; zdržel se: Maier) souhlasí s poskytnutím půjčky p. Vitákovi a 

ukládá M. Souškovi připravit smlouvu na poskytnutí půjčky od ČSJ s dvouletou splatností. 

 

 

7) Různé 

 

E. Skořepová – PR – podala aktuální informace o plánovaných akcích ČSJ na veletrhu FOR 

BOAT, který se bude konat v termínu 9. – 11. 3. 2018 na výstavišti v Letňanech. 

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled práce PR manažerky za listopad a prosinec 2017. 

Dále vzal VV na vědomí plán práce na leden a únor 2018 (viz přílohy tohoto zápisu). 

 

VV ukládá R. Vašíkovi pro příští rok upravit systém hlasování pro anketu „Jachtař roku“ tak, 

aby nebylo nutné zaškrtnout v každé kategorii jména všech třech nominovaných. 

 

Z. Sünderhauf – TMK, PR – představil členům VV plánované aktivity Jachtařské akademie 

pro rok 2018 (viz příloha tohoto zápisu). 

 

K. Fantová – KKK – informovala o tom, že o víkendu 12. – 14. 1. 2018 proběhlo ve 

sportovně-relaxačním centru Třemošnice pracovní setkání zástupců Komise klubů a krajů 

ČSJ. Pracovního setkání se zúčastnilo celkem 22 zástupců Komise klubů a krajů. Zápis 

z jednání KKK je přílohou tohoto zápisu. 

 

K. Fantová – KKK – informovala o tom, že 17. 1. 2018 proběhlo pracovní jednání s 

náměstkem Libereckého kraje, Mgr. Petrem Tulpou, za účasti předsedkyně KKK ČSJ, 

předsedů jachtařských klubů z Máchova jezera a zástupce KSJ. Účelem schůzky bylo zařazení 

jachtingu do Her IX. letní ODM 2019, která proběhne v červnu 2019 v Libereckém kraji.  

Dále K. Fantová informovala, že byl zaslán dopis hejtmanovy Libereckého kraje Martinu 

Půtovi s žádostí o zařazení jachtingu do Her IX. letní ODM 2019. 

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 15. února 2018 v YC CERE.  

 

Seznam příloh zápisu: 

1. Zápis ze schůze SÚ ČSJ – leden 2018 

2. Zpráva trenéra 29er SCM  

3. Aktivity Jachtařské akademie v roce 2018 

4. Přehled PR listopad – prosinec 2017 a plán leden – únor 2018 

5. Návrh programu VH ČSJ 2018 

 

 

 

 

  

 

 



Zápis ze schůze Sportovního úseku 1/2018 

 

Přítomni: Michael Maier, Michal Smolař, David Křížek, Antonín Mrzílek, Johana Rozlivková, Václav 

Novotný 

Hosté: Tomáš Musil, Martin Soušek 

Omluveni: 0 

 

Program/Projednané body: 

1. Zařazení Sáry Tkadlecové do SCM: 

Po návrhu Tomáše Musila jsme jednohlasně schválili přijetí Sáry Tkadlecové do SCM.  

 

2. Složení týmů SCM, SPS pro sezónu 2018: 

SCM Laser – Martina Bezděková, Jakub Halouzka, Vítězslav Moučka, Benjamín Přikryl, Mario 

Nuc, Bára Košťálová, Lucie Keblová, Kateřina Švíková, Klára Himmelová, Markéta Bauerová, 

Jiří Himmel, Bára Švíková 

 

SCM 29er – Matěj Vítovec, Martin Krsička, Lukáš Krsička, Michal Krsička, David Muzikář, 

Adam Ott, Petr Košťál, Jaroslav Čermák 

 

SPS Optimist – trenér SPS Antonín Mrzílek dodá v nejbižším termínu 

 

3. Přidělování a předávání lodí SCM: 

Trenér David Křížek pracuje na seznamu přidělení lodí jednotlivým závodníkům.  Poslední loď 

Laser bude přidělena dle návrhu trenéra SCM Laser a bude předložena vedoucímu SÚ. 

 29er - 10. – 11.2. v Roudnici (4 lodě) 

Laser – přidělit poslední loď 

- Součastně s tím zaplatit kauce za převzatý materiál a vystavit smlouvy.  

 

4. Nominace závodníků: 

ME Finn Cadiz: Ondřej Teplý, Michael Maier (bez finančních nároků)  

- Předběžné projednání nominace závodníků SCM na MEJ Patras a Balaton, jmenovitý seznam 

bude předložen na příštím zasedání SÚ.  

 

5. Systém účtování: 

- Tomáš Musil předložil návrh nového systému odměňování trenérů. Návrh byl projednán a 

trenéři byli s návrhem seznámeni. 

- S Martinem Souškem projednán systém a způsob vyúčtování akcí SCM, SPS.    

 

6. Pracovní smlouva mezi ČSJ a Johanou Rozlivkovou:  

- SÚ navrhuje VV ČSJ uzavřít pracovní smlouvu s Johanou Rozlivkovou. 

 

7. Studium Johany Rozlivkové na FTVS UK:  

- Johana Rozlivková informovala SÚ, že pokračuje její příprava na studium FTVS UK obor 



trenérství.  

- Ve středu 17.1. proběhne další schůzka na FTVS UK ohledně jejího studia.  

 

8. Přidělení vleků a motorových člunů pro trenéry SCM a SPS: 

- Bylo projednáno konkrétní přidělení motorových člunů trenérům. Další možné varianty 

přidělení člunů jsou v kompetenci vedoucího SÚ M. Maiera a vedoucího KVS T.Musila. 

 

9. Vybavení pro trenéry: 

- Byly objednány tréninkové bóje, 12 ks. Termín dodání je konec února. 

- Michael Maier informoval o stavu objednávky oblečení na vodu pro trenéry. 

- Ostatní vybavení pro trenéry bude řešeno v závislosti na stavu rozpočtu pro rok 2018. 

 

10. Projednání formátu měsíčních zpráv trenérů: 

- Sjednocení stylu zpráv, formy a zároveň  data odevzdání vedoucímu SÚ.  

 

11. Kondiční testy a kondiční příprava SCM: 

- Johana Rozlivková informovala SÚ o průběhu přebírání části agendy po Tomášovi Klímovi 

v rámci SCM Laser a 29er. 

- úspěšně započata spolupráce s SCM Laser 

- u SCM 29er problémy s nekomunikací některých členů týmu, probráno s Davidem Křížkem, 

situace se bude řešit.   

- předloženy informace o uskutečněných laboratorních kondičních testech na FSpS v Brně: 

Zúčastnila se většina závodníků z řad RD, RDJ a SCM. Ostatní z důvodu nemoci nebo školy 

dodělají testy v náhradním termínu, nebo v náhradním zařízení. Aktuálně čekáme na 

vyhodnocení testů.  

- druhá část kondičních testů pro SCM 29er je v chystání, aktuálně se hledá vhodné zařízení 

pro provedení testů. 

 

12. Upozornění na nefunkčnost PR zástupce ČSJ směrem k RD A, RD B, RDJ A, RDJ B, SCM, SPS:  

- Chybí zprávy ze závodů, aktuality z jachtingu a propagace reprezentačního družstva. 

- Odsouhlaseno pozváni Evy Skořepové na příští schůzi SÚ. 

 

 

V Praze dne 15.1.2018 

Zápis provedla Johana Rozlivková 



 Sportovní centrum mládeže 
 Lodní třída 29er 
 David Křížek - trenér SCM 
 30. prosince 2017 

 

Pravidelná měsíční zpráva o činnosti 12/2017 

Na začátku prosince odletěl český tým na mistrovství světa mládeže do čínské Sanye. Tato 
mimořádná jachtařská událost byla opět svátkem světového mládežnického jachtingu. 
Regaty se zúčastnilo 380 jachtařů ze 62 zemí. Náš jachting reprezentovali Šimon Mareček a 
Jan Svoboda na 29eru, Lucie Keblová a Ben Přikryl na Laseru Radial a na jejich výkony pak 
dohlíželi trenéři David Křížek a Johana Rozlivková. 


Každodenní informace z této regaty naleznete na nových webových stránkách 
www.czech29er.cz v sekci novinky. 
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Pro posádku Šimon Mareček a Jan Svoboda se jednalo o poslední závod jejich 29er kariéry 
v barvách Sportovního centra mládeže. Podmínky na okruhu této lodní třídy byly nesmírně 
složité. Naše posádka navíc špatně startovala a chyběla jí akcelerace. Listopadový trénink 
byl zaměřen především na starty a předstartovní manévry i akceleraci. V regatě týmu ale 
chyběla jejich pověstná dravost a několikrát zopakovali stejné chyby. Přitom starty nikdy 
nebyli jejich slabinou a pole 30 lodí nebylo až tak velkou překážkou. Samozřejmě velkou roli 
sehrála větší hmotnost posádky. To mělo vliv právě na akceleraci. Tým nakonec skončil až 
na 25. místě ze 30 národů. Naši závodníci se několikrát pohybovali v první desítce a měli 
pár dobrých dojezdů, ale bez umístění v první desítce nemohli myslet na lepší výsledek. 
Podrobnosti se dočtete v novinkách na www.czech29er.cz. 


YOUTH SAILING WORLD CHAMPIONSHIP - SANYA, CHINA 

29er - chlapci (30 národů)


25. místo - Š. Mareček / J. Svoboda - 25,22,15,11,18,(26),25,20,13,20,26,20,21


Hodnocení posádek: 

Šimon Mareček a Jan Svoboda - Posádka na sobě tvrdě pracovala. Oba dokázali snížit 
svoji před závodní hmotnost, ale i tak to srovnatelnou akceleraci nestačilo. Ta pak chyběla v 
častých poryvech a podepsala se na celkovém výsledku. Další velkou slabinou byly špatné 
starty. Těm se sice celá naše skupina věnovala na přípravném soustředění na Lago di 
Garda, ale závodníci to v regatě nedokázali zúročit. 
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Celkově tedy nemůžeme být s vlastním výkonem spokojeni. Posádka si o jedno místo 
pohoršila oproti své první účasti v mládežnickém mistrovství světa v Malajsii. Výsledek 
bohužel nekoresponduje s vývojem výkonnosti. Horší ovšem je, že tým nebude pokračovat 
dle původních předpokladů ve třídě 49er. Jan Svoboda se rozhodl přerušit závodní činnost 
(bez závažnějšího důvodu) a Šimon Mareček v březnu absolvuje trénink na foilujícím Mothu 
a pak se rozhodne jakým směrem bude pokračovat. Bohužel chybí podpora přechodu na 
olympijskou dvouposádku. Díky tomu už jsme přišli o zkušenou dvojici Staňková / 
Kořanová. Zároveň se ukazuje, že pro výkonnostní jachting je naprosto nutné zajistit 
přechod na 29er nejpozději ve 13 až 14 letech. Z toho jasně vyplývá, pokud chce závodník 
jezdit na dvouposádce, cesta Optimist 8 až 10 let, RS Feva 10 až 12 let a 29er 13 až 19 let. 
Nebo přechod rovnou z Optimista. Zároveň se ukazuje, že je nesmysl držet přerostlé 
jachtaře na dětských třídách, aby si zajeli alespoň mistrovství světa. Doma už je to nebaví a 
místo toho mohou jet světový šampionát o rok později na mnohem dospělejším a 
perspektivnějším 29eru. Pokud však začnou v této třídě pozdě, nemají už žádnou šanci se 
někam dostat. Je sice fajn, že máme přestárlé evropské medailisty ve třídě RS Feva, ale to 
z nich olympijské naděje neudělá.


Youth Sailing World Championship je vlastně malá mládežnická olympiáda. Světová 
jachtařská federace věnuje této regatě obrovskou pozornost a nemalé prostředky. Závod je 
celosvětově propagován stejnou měrou jako světové poháry olympijských lodních tříd. Na 
regatě jsou ti nejlepší jachtařští fotografové a celý filmový štáb. Výstupy jsou pak velmi 
profesionální. Z těchto důvodů by bylo vhodné, aby se také Český svaz jachtingu na akci 
přiživil a prostřednictvím těchto materiálů více prezentoval mládežnický jachting naší 
veřejnosti. Samozřejmě je jasné, že lepší výsledky závodníků by výrazně pomohli.


Na závěr prosincové zprávy bych chtěl poděkovat Českému svazu jachtingu za projevenou 
důvěru a možnost trénovat atraktivní třídu 29er. Vím, že některé mé projevy řada lidí nechce 
slyšet, ale bez pojmenovávání věcí pravým jménem a jasného směřování se ve 
dvouposádkovém jachtingu nikam nepohneme.


 

Za SCM 29er vypracoval trenér


	 	 	 David Křížek
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Ahoj  v novém roce, hlavně zdraví a ať se nám vše daří ... 

 
Díky všem za dosavadní spolupráci v rámci Jachtařské akademie a těším  se na další i v tomto roce. Plány 
máme velké... 
V současné chvíli již máme dokončeny a  natočeny všechny  akce za rok 2017 a uveřejněny na www.jacht-
akademie.cz. Některé přednášky se z různých důvodů nenatočily správně, tak je zkusíme natočit letos. 
Vše by měla opět řídit Denisa Grecmanová- denisa.grecmanova@seznam.cz . 
 
Úkoly, které jsme si již potvrdili: 
 
1) Techniky jízd ( rádi bychom podklady dokončili do konce ledna !!!- pak předat Lukáši  Bredymu)- návod 
na videa a jejich střih- viz příloha: 
 
1.1 Třída 29 er- David Křížek 
1. 2 Třída Feva- Milan Hájek ( podklady videí od Bredyho poslány) 
1. 3 Třída Optimist- Tonda Mrzílek (podklady videí od Bredyho budou zaslány v pol. ledna) 
1. 4 Třída Cadet- Zdeněk Parůžek 
1. 5 Třída Bic Techno- Pavel Kamenský 
1. 6 Třída Laser- Martin Trčka 
 
2) Nové projekty 
 
2.1 Interaktivní mapa jachtařských revírů:  řídí- Zdeněk Sünderhauf, vývoj-  David Mol, podklady- Denisa 
Binjošová, datum spuštění- 1. 3. 2018 
2. 2. Animace scénářů tréninků: řeší Tomáš Karas, podklady poskytl Jakub Kozelský, datum spuštění- 1. 2. 
2018 
2. 3  Otázky do e- learningu pro trenéry III. třídy: řeší Pepa Čermák, oblasti- 1. Teorie větru ( T. Mrzílek), 2. 
Trimování plachet ( T. Musil), 3.  Taktika a strategie ( P. Fiala, M. Hájek, J. Kozelský), 4. Závodní pravidla ( 
animace, M. Soušek), 5. Životospráva ( Kumštát), 6. Fyzická příprava ( Petr Klíma), 7. Komunikace, 
koučování ( Ian Clingan), J. Kozelský), 8. Legislativa ( J. Čermák), 9. Názvosloví ( T. Mrzílek), 10. První 
pomoc a záchrana ( J. Sedláček), datum spuštění 1. 9. 2018 
 
3) Navrhovaná témata k natočení a uveřejnění: 
 
3. 1 Psychologie dítěte a šikana- Hanka Chlumská 
3. 2 Základní nácviky mladých jachtařů- A. Mrzílek 
3. 3 Teorie větru- A. Mrzílek 
3. 4 Organizování vstupních kurzů pro děti- Michal Kučera 
3. 5 Legislativa, právní minimum, pojištění trenérů- J. Čermák 
3. 6 Závodní pravidla- Martin Soušek 
3. 7 Přístavní manévry- Daniel Vodička 
3. 8 Možnosti radiokomunikace na moři- Petr Ondráček 
3. 9 Ochrana před blesky za bouřky- Petr Ondráček 
3. 10 Uzle- David Kovařík 
 
4) Přednáška pro trenéry- Ian Clingan - viz www.jacht-akademie.cz 
5) Přednášky pro jachtařskou veřejnost- viz www.jacht-akademie.cz 
 
Přednášky organizuje a řídí Denisa Binjošová. 
Zde by měli přednášky natočit a následně nastříhat- Ondřej Čepelák, Tadek Burský, Milan Czech,  Michal 
Kaczor. 
 
6)  Navrhované- Praktické semináře v roce 2018. 
 
Měly by být 3 až 4, upřesňují se termíny a lokality. Praktické semináře by měli řídit: 
4. 1 Jonathan Lewis GB 
4. 2 Martin Trčka 
4. 3 Milan Hájek 
4. 4 Karel Lavický 
 
7) Rekvalifikační kurz pro trenéry II. třídy 
 
Řeší Michal Smolař a Zdeněk Sünderhauf 

http://www.jacht-akademie.cz/
http://www.jacht-akademie.cz/
mailto:denisa.grecmanova@seznam.cz
http://www.jacht-akademie.cz/
http://www.jacht-akademie.cz/


termín spuštění- 2. 1. 2019 
 
Díky a hurá do práce. 
 
Zdenál 

 



Přehled práce PR listopad a prosinec 2017 
 
1) Hlavní závody a akce propagovány v médiích: 
Jachtařský ples a anketa Jachtař roku 
Mini Transat 
MČR Team Race Optimist 
MČR ORC 
Viktor Teplý třetí na Kanárech 
MSJ ISAF 
Jachtařská akademie 
 
2) Jachtař roku 2017 – proběhly mailingy na prodej vstupenek a hlasování v anketě, které bylo stejně jako 
vloni spuštěno na webu ČSJ. Bylo připraveno krátké představení všech nominovaných včetně jejich výsledků 
a fotografií – zveřejněno na webu ČSJ a rozesláno do médií. Zástupci médií byli pozvání na Společenský 
večer. 
 
3) Jednání s potenciálními sponzory – bylo zajištěno obvolání firem z mailingu, které e-maily otevřely, zatím 
bohužel bez pozitivního výsledku. V jednáních budeme pokračovat.  
 
4) Web – pokračovala práce v plnění nového webu 
 
5) Proběhla prezentace ČSJ na výstavě Sport Life 
 
6) Charter Workshop – na setkání zástupců českých a slovenských charterových společností a agentur 
proběhl prezentace Jachtařské akademie 
 
7) Začaly přípravy na jarní výstavu FOR BOAT – s pořadatelem byla podepsána smlouva o recipročním 
pronájmu plochy, připravuje se bazén pro třídu Optimist, výstava proběhne 9.–11. 3. v Praze v Letňanech. 

 
 
Plán práce na leden a únor 2018 
 
1) Závody a akce k propagaci – nejdůležitější akce pro zpravodajství: 
Jachtařský ples a anketa Jachtař roku 
Jachtařská akademie 
Světový pohár Miami 
Lední jachting 
Jean Le Cam v Praze 
Milan Koláček komentuje Volvo Ocean Race 
 
2) Jachtař roku 2017  
– PLES 19. 1.: prodej vstupenek, propagace akce – nový mailing na všechny dostupné adresy jachtařů a 
klubů. Finální zajištění programu. 
– POŘADÍ ANKETY – spočítání výsledků, pozvánky pro první tři v každé kategorii, příprava jejich video vizitek 
– PO AKCI – prezentace v médiích 
 
3) Grafický návrh obálky ročenky ČSJ 
 
4) Příprava jachtařské přílohy Hospodářských novin (vyjde na jaře) 
 



5) Prezentace ČSJ na výstavě Go Brno 
 
6) Web – pokračovat v plnění nového webu, který bude spuštěn do konce ledna 
 
7) Výstava FOR BOAT – příprava expozice, oslovení zástupců lodních tříd a klubů s možností prezentace 
 
 
21. 12. 2017 Eva Skořepová 
 
 
 



 
 
 

ZÁPIS 
 

Pracovní setkání zástupců Komise klubů a krajů ČR - výměna zkušeností a 
příkladů (dobré) praxe v krajích a klubech sdružených v ČSJ. 

 
TERMÍN: 12.-14. 1. 2018 
 
 
MÍSTO: www.lihovartremosnice.cz 
 
 
 
Pracovního setkání se zúčastnilo celkem 22 zástupců Komise klubů a krajů ČR. 
 
Kraj Jihomoravský :   Radim Vašík, Miroslav Fanta 
Kraj Olomoucký:   Stanislav Červinka, Radan Schuster 
Kraj Zlínský:    Tomáš Hála, Petr Přikryl, Miroslav Holotík 
Kraj Moravskoslezský:  Jiří Bobek, Jaromír Kuřava 
Kraj Vysočina:   Richard Kafka, Petra Ondíková 
Kraj Plzeňský a Karlovarský: František Viták 
Kraj Ústecký a Liberecký:  Jiří Maier, Roman Babický, Petr Müller, Martin Žižka 
Kraj Praha:    Martin Soušek 
Kraj Středočeský:   Ivo Jakubec, Jiří Dvořák 
Kraj Jihočeský:   Karel Luksch 
Kraj Pardubický:   Martin Srdinko 
Kraj Královehradecký:  bez účasti 
 
Host: Karel Bauer, předseda ČSJ 
 
Setkání probíhalo dle stanoveného programu + proběhla velmi rozsáhlá diskuse 
k projednávaným tématům. 
V sobotu 13.1. od 10:30 hod. proběhla mimo program diskuse s předsedou ČSJ 
Karlem Bauerem k projednávané problematice. 
V době 14 – 16 hod. proběhla návštěva zazimovaného areálu YC Pardubice na 
Seči. 
 
Z pracovního jednání jsou dány úkoly k řešení na VV ČSJ, resp. pro předsedkyni 
Komise klubů a krajů. 
 

1) Ve spolupráci s Danou Dvořákovou zjištění aktuální situace o 
přihlášených klubech do ČSJ (dle aktuálních stanov) 
- tyto informace budou sděleny předsedům krajských svazů za účelem 

dalšího zjištění stavu „neaktivních klubů“ a následného řešení dle 
rozhodnutí VV ČSJ, 
 
 

http://www.lihovartremosnice.cz/


2) vzhledem k připravované povinnosti související s nařízením EU o 
ochranně osobních údajů zajistit informace a metodickou pomoc 
sdruženým subjektům tak, aby mohly tuto povinnost splnit co 
nejjednoduším a nejefektivnějším způsobem. https://www.gdpr.cz 

 
3) Členové KKK navrhují rozšířit anketu Jachtař roku o kategorii mládeže do 

15 let. 
 

4) 17.1. proběhne pracovní jednání s náměstkem Libereckého kraje, Mgr. 
Tulpou se zástupci Krajského svazu jachtingu a K. Fantové za účelem 
zařazení jachtingu do Her IX. letní ODM 2019,  která proběhne v červnu 
2019 v Libereckém kraji. 

 
 
 
 
 
V Třemošnici 14.1. 2018              zapsala Kateřina Fantová 

https://www.gdpr.cz/
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