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Zápis z jednání VV ČSJ
Čtvrtek, 18. února 2016, YC CERE, Praha 4 - Podolí
Přítomni: Bauer, Fantová, Maier, Musil, Novotný, Smetana, Soušek, Vašík
Omluveni: Dvořák
KK: Švec
1) Projednání zápisu
Zápis schválen bez připomínek.
Hlasování per rollam ze dne 28. 1. 2016 o návrhu hlavního trenéra LT 29er Davida Křížka na
přidělení lodí 29er jednotlivým posádkám.
Hlasování proběhlo následovně:
Pro: K. Bauer, V. Dvořák, R. Vašík, K. Fantová, T. Musil, M. Soušek, R. Smetana, M. Maier,
V. Novotný
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh Davida Křížka na přidělení lodí 29er jednotlivým posádkám byl jednohlasně schválen.
K úkolu 15-76 (Zpracovat návrh na přidělení konkrétních lodí 29er konkrétním posádkám):
Úkol splněn. D. Křížek zaslal 27. 1. 2016 členům VV návrh na přidělení jednotlivých lodí
29er jednotlivým posádkám. VV hlasování per rollam ze dne 28. 1. 2016 (viz výše) návrh
schválil.
K úkolu 15-77 (Uzavřít smlouvy s jednotlivými posádkami plachetnic 29er):
Úkol trvá. M. Soušek podal informaci, že většina smluv je již uzavřená.
K úkolu 15-82 (Vést smluvní jednání s novým dodavatelem modernizace webu ČSJ):
Úkol trvá. Výkonný výbor trvá na dodržení termínů stanovených ve vypsání výběrového
řízení, a to minimálně v rozsahu vytvoření nové grafické podoby webu a responzivního
designu.
K úkolu 16-04 (Zabývat se připomínkami pana Josefa Janči k práci trenéra Laser SCM):
Předseda KVS podal informaci, že pracovní skupina ve složení M. Maier, T. Musil a V.
Novotný se zabývala dopisem p. Josefa Janči, a že odpověď mu bude zaslána do konce února.
2) Reprezentační družstvo ČSJ
VV vzal na vědomí informace předsedy KVS.
Výkonný výbor schválil návrh KVS na rozdělení budgetu jednotlivým reprezentantům
pro rok 2016 následovně:
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KVS navrhuje rozdělit finanční podporu pro RD na sezónu 2016 podle principů schválených na
prosincové schůzi VV ČSJ.
První část budgetu ve výši 1.533.335,- je rozdělena dle výsledků za poslední 3 roky – sloupec
'budget'. U Viktora Teplého se stipendium MOV započítává do těchto prostředků.
Ti členové RD, kteří se kvalifikují na OH 2016 (v rámci kvalifikační regatty na Mallorce) obdrží
pevnou část budgetu – sloupec 'fix budget'. Tyto částky již zahrnují příspěvek ČOV za splnění
kvalifikačních kritérií. Veronika Fenclová obdrží pevnou část budgetu ihned (má již splněnou
kvalifikaci). Podpora Danielu Bínovi ve výši 200.000,- Kč bude vyplacena po potvrzení jeho
účasti na POH.
Členové SCM (Ondřej Teplý, Štěpán Novotný a Jakub Halouzka) navíc obdrží individuální
podporu z rozpočtu Sportovního úseku na základě jeho rozhodnutí.

V tuto chvíli tedy bude vyplaceno:
Veronika Kozelská – Fenclová - 861.749,Viktor Teplý - 363.219,Štěpán Novotný -128.644,Ondřej Teplý - 179.926,Karel Lavický - 266.464,Tento návrh byl jednomyslně přijat.
VV ukládá M. Souškovi uzavřít s reprezentanty smlouvy na budgety pro rok 2016.
3) Nominace na mezinárodní závody
Výkonný výbor obdržel k předloženým nominacím ALT Optimist stanovisko hlavního trenéra
SpS Antonína Mrzílka a na základě tohoto stanoviska jednohlasně schválil nominovat na MSJ
Q, které se bude konat 25. 6. - 4. 7. 2016 v Portugalsku, následující závodníky:
chlapci
Ondřej Müller
Tomáš Mlejnek
Adam Nevelöš
Mikuláš Vaszi
dívky
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Kateřina Švíková
Schválením nominací nevzniká automaticky nárok na příspěvek na akci.
Dále Výkonný výbor jednohlasně schválil nominaci na MEJ Q, které se bude konat 15. 7. 22. 7. 2016 v Itálii pro následující závodníky:
chlapci
Matěj Jurečka
Lukáš Wehrenberg
František Viták
Jiří Himmel
dívky
Zosia Burská
Klára Himmelová
Aneta Páleníčková
Schválením nominací nevzniká automaticky nárok na příspěvek na akci.
VV schválil jednohlasně nominaci na ME Laser Radial Ž, které se bude konat 28. 2. – 6. 3.
2016 ve Španělsku následovně:
Veronika Kozelská Fenclová
Martina Bezděková
O případném přidělení příspěvku na akci rozhodne Výkonný výbor až po obdržení rozhodnutí
o příspěvcích na akce od MŠMT.
VV schválil jednohlasně nominaci na ME Laser Standard, které se bude konat 28. 2. – 6. 3.
2016 ve Španělsku následovně:
Viktor Teplý
Štěpán Novotný
Jiří Halouzka
O případném přidělení příspěvku na akci rozhodne VV až po obdržení rozhodnutí o
příspěvcích na akce od MŠMT.
VV schválil jednohlasně nominaci na ME Laser Radial M, které se bude konat 28. 2. – 6. 3.
2016 ve Španělsku následovně:
Jakub Halouzka
David Bezděk
O případném přidělení příspěvku na akci rozhodne Výkonný výbor až po obdržení rozhodnutí
o příspěvcích na akce od MŠMT.
VV schválil jednohlasně nominaci na ME Finn, které se bude konat 4. – 14. 3. 2016 ve
Španělsku následovně:
Ondřej Teplý
Michael Maier
O případném přidělení příspěvku na akci rozhodne Výkonný výbor až po obdržení rozhodnutí
o příspěvcích na akce od MŠMT.
VV jednohlasně schválil návrh předsedy komise mládeže nominovat na tréninkový kemp pro
mládež (Youth ENP Regional Performance Clinic), který se uskuteční 26. 4. – 2. 5. 2016
v Medembliku, následující závodníky:
Johana Rozlivková
Benjamin Přikryl (jako náhradník Mario Nuc)
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Trenér: Michal Smolař
VV ukládá D. Dvořákové zaslat na ISAF ve stanoveném termínu registrační formuláře.
4) MČR 2016
Nebyly předloženy žádné informace.
5) Čerpání rozpočtu ČSJ 2016
VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 16. 2. 2016.
6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
K. Bauer – předseda ČSJ – podal informace z jednání Výkonného výboru ČUS, které se
konalo 16. 2. 2016.
J. Maier – čestný místopředseda ČSJ, správce majetku ČSJ – podal informace o stavu
motorových člunů a přívěsů ČSJ. Všechny motorové čluny mají platné a prodloužené
technické průkazy. Motorové čluny uložené ve skladu v Roudnici jsou po kompletním servisu
motoru, přívěsy mají po technických prohlídkách STK platné ORV (osvědčení registrace
vozidla) a zelenou kartu.
Výkonný výbor jmenoval v souladu s realizací nové koncepce vrcholového sportu jako
hlavního trenéra ČSJ Michaela Maiera. O jmenování M. Maiera Výkonný výbor rozhodl
hlasováním (pro: Bauer, Soušek, Vašík, Fantová, Smetana, Novotný, Musil; proti: 0; zdržel
se: Maier). S hlavním trenérem ČSJ bude uzavřena smlouva do 30. 6. 2019.
Výkonný výbor jmenoval v souladu s realizací nové koncepce vrcholového sportu jako
trenéra 29er Davida Křížka. O jmenování D. Křížka rozhodl Výkonný výbor jednohlasně.
Výkonný výbor jmenoval v souladu s realizací nové koncepce vrcholového sportu jako
trenéra LT Laser Michala Smolaře. O jmenování M. Smolaře rozhodl Výkonný výbor
hlasováním (pro: Bauer, Soušek, Vašík, Fantová, Maier, Musil; proti: Novotný; zdržel se:
Smetana).
S oběma trenéry bude uzavřena smlouva do 30. 11. 2016.
Výkonný výbor potvrdil ve funkci trenéra SpS Antonína Mrzílka.
Výkonný výbor rozhodl, že kontrolu plnění ročních plánů reprezentantů zařazených do RD a
RDJ bude provádět hlavní trenér ČSJ M. Maier ve spolupráci s KVS a Tomášem Klímou
prostřednictvím sporttesteru POLAR. Dokument o plnění ročních plánů bude zveřejněn na
webu ČSJ a bude pravidelně aktualizován. Hodnotící zpráva Tomáše Klímy bude pravidelně
projednávána na zasedáních Výkonného výboru ČSJ.
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7) Různé
Výkonný výbor vzal na vědomí pravidelnou měsíční zprávu M. Smolaře o činnosti SCM
Laser za leden 2016. Měsíční zpráva o činnosti SCM Laser je přílohou tohoto zápisu.
Výkonný výbor ukládá v návaznosti na schválené Stanovy ČSJ K. Fantové a R. Vašíkovi
připravit návrhy úprav směrnic B3, B4 a B9.
Dále VV ukládá v návaznosti na schválené Stanovy ČSJ Kontrolní komise připravit návrh
úprav směrnice B7 a B8.
R. Vašík – KR – podal informaci o tom, že v termínu 12. - 13. 3. 2016 se uskuteční ve
Vlašimi tradiční seminář rozhodčích I. třídy spojený s jednáním komise rozhodčích.
K. Fantová – KKK – předložila žádost o přijetí Sportovního klubu Tři Sestry - Yacht club do
ČSJ. Sportovní klub Tři Sestry - Yacht club je pobočným spolkem sportovního klubu Tři
sestry – Stará kovárna a bude se zabývat sportovním, okruhovým jachtingem s důrazem na
péči o děti a mládež.
VV jednohlasně schválil žádost a o přijetí Sportovního klubu Tři Sestry - Yacht club do ČSJ.
Subjektu bude přiděleno registrační číslo 1148.
VV jednohlasně schválil nominovat Hanu Kábovou do projektu, který pořádá Český
olympijský výbor a jeho Komise rovných příležitostí ve sportu, a to na Trenérku - cvičitelku
roku 2015.
VV ukládá D. Dvořákové poslat ve stanoveném termínu nominaci na Trenérku - cvičitelku
roku 2015 na ČOV.
M. Soušek STK – podal informaci, že na webu v sekci menu „Kalendář závodů“ je CTL pro
rok 2016.
M. Maier – TMK – informoval o tom, že předávání plachetnic 29er probíhá dle plánu
zaslaného D. Křížkem.
Karel Švec – KK, HZS ČSJ – předložil zprávu o kontrole hospodaření SCM za rok 2015.
Zápis z kontroly hospodaření SCM za rok 2015 je přílohou tohoto zápisu.
K. Švec - KK, HZS ČSJ – podal informaci, že v sobotu 27. 2. 2016 pořádá HZS ČSJ a KSJ
Praha školení a doškolení Hladinové záchranné služby.
Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 17. března 2016 v YC CERE.
Seznam příloh zápisu:
1. Výsledky hlasování per rollam - návrh Davida Křížka na přidělení jednotlivých lodí 29er
jednotlivým posádkám
2. Zpráva trenéra Team Laser za leden 2016
3. Zprávu o kontrole hospodaření SCM za rok 2015
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Výsledky hlasování per rollam ze dne 28. 1. 2016 - o návrhu D. Křížka na přidělení
jednotlivých lodí 29er jednotlivým posádkám

Hlasování proběhlo v následujícím poměru hlasování:
PRO: K. Bauer, V. Dvořák, M. Soušek, T. Musil, R. Vašík, K. Fantová, R. Smetana V. Novotný
M. Maier
PROTI: 0
Zdržel se: 0

Návrh Davida Křížka na přidělení jednotlivých lodí 29er jednotlivým posádkám byl
jednohlasně schválen.

ZPRÁVA
o kontrole hospodaření SCM za rok 2015, provedená dne 27.1.2016.

Kontrolu provedl Ing. P Kučera, člen KK ČSJ ve spolupráci s Ing. Heřmánkem, účetním
SCM.
Při kontrole nebyly nalezeny žádné vážnější závady, drobné nedostatky byly rovnou
telefonicky konzultovány s příslušnými osobami a napraveny. Jednalo se jen o drobná
doplnění dokumentů.
Celkově lze konstatovat, že hospodaření SCM je v pořádku a probíhá standardně.

Karel Švec,
předseda KK ČSJ
10.2.2016
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ZPRÁVA TRENÉRA
Laser team

Za období: 1.-31.1.2016
První společná akce:
členové SCM Laser (jmenovitě: Jiří Halouzka, David Bezděk, Martina Bezděková, Benjamin
Přikryl, Radek Sopoušek, Mario Nuc, Martin Kmenta, Johana Rozlivková, Lenka Kališová a
Bára Košťálová) se po Novém roce zúčastnili dne 9.1. Kondičních testů na Sportovním
gymnáziu v Brně. Kondiční testy provedl s mojí asistencí kondiční trenér Tomáš Klíma.
Výstupy z těchto testů byly všem následně rozeslány a současně sloužily k nastavení
Sportesterů Polar, které od tohoto setkání začal celý tým využívat. Testů se v tomto termínu
nezúčastnili Jakub Halouzka (nemoc) a Jean-B. Janča (studijní povinnosti).
Oba si testy doplnili po dohodě s Tomášem Klímou ve druhé polovině ledna. Jean-B.Janča
používá odlišný tester a po domluvě s kondičním trenérem konzultuje tréninkový program
jeho osobní trenér.
Všichni dostávají jednotýdenní plány kondiční přípravy, které jsou povinni plnit. Mají
povinnost zasílat data kondičnímu trenérovi, který se mnou věci konzultuje a pravidelně mne
informuje. Kdo a jak na sobě poctivě pracuje brzy zjistíme, a to při jarních testech.

Druhá společná akce:
od 23.1. do 30.1. proběhlo pod mým vedením plánované zimní soustředění ve Velké Úpě na
horské chatě U Pekařů. Program byl náročný, zaměřený na silově dynamický a vytrvalostní
trénink, každý den začal ranní rozcvičkou (krátký běh + protahovací cvičení), dopolední
program byl vyplněn alpským lyžováním a snowboardováním. Odpolední program byl
vyplněn běžeckým lyžováním na 5ti km okruhu na Portážkách, pěší turistikou, sáňkováním
(bobováním), jedno odpoledne proběhl okruhový 60ti min. trénink v posilovně v Peci pod
Sněžkou. S organizací soustředění pomohl majitel chaty a trenér Jiří Halouzka st., za což mu
náleží naše poděkování. Všichni projevili vysokou aktivitu a poctivý přístup k tréninku.
Program jsme doplnili společenskými hrami a bowlingem. Soustředění na horách se
nezúčastnili David a Martina Bezděkovi (byli již na plánovaném tréninku na Kanárských
ostrovech), Jean-B. Janča (zkouškové období na VŠ) a Martin Kmenta, který nepodal důvod
své nepřítomnosti (neomluven).

V Jilemnici, dne 7.2.2016

Michal Smolař
trenér SCM

