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Zápis z jednání VV ČSJ
Čtvrtek, 24. listopadu 2016 – YC CERE, Praha 4 - Podolí
Přítomni: Bauer, Dvořák, Maier, Musil, Soušek, Vašík
Omluveni: Fantová, Novotný, Smetana
KK: Švec
Jako host se zasedání VV účastnila PR manažerka ČSJ Eva Skořepová, která předložila návrh
kategorií pro anketu „Jachtař roku 2016“ a návrh nominovaných v každé jednotlivé kategorii.
Výkonný výbor jednohlasně schválil následujících šest kategorií pro anketu „Jachtař roku
2016“: muž, žena, junior, juniorka, jachtařské týmy a absolutní vítěz.
Výkonný výbor po úpravách jednohlasně schválil návrh nominací pro anketu „Jachtař roku
2016“, předložený PR manažerkou ČSJ E. Skořepovou. Seznam nominovaných jachtařů je
přílohou tohoto zápisu.
Online hlasování do ankety „Jachtař roku 2016“ bude spuštěno 1. 12. 2016 a ukončeno 1. 1.
2017. Hlasovat mohou všichni členové ČSJ pod vlastním registračním číslem. Každý člen
ČSJ může hlasovat pouze jednou.
VV ukládá R. Vašíkovi zajistit technickou přípravu online hlasování do ankety „Jachtař roku
2016“.
Dále Eva Skořepová informovala, že práva na pořádání výstavy „Lodě na vodě“ převzala
společnost ABF. Se společností budou probíhat jednání o prezentaci ČSJ na veletrhu FOR
BOAT, která výstavu „Lodě na vodě“ v příštím roce nahradí. Termín veletrhu FOR BOAT je
10. – 12. 3. 2017.
1) Projednání zápisu
Zápis schválen bez připomínek.

Výkonný výbor potvrzuje rozhodnutí předsedy ČSJ Karla Bauera nominovat Romana
Teplého a Pavla Schwarze do ankety „Trenér roku 2016“ vyhlašované Unií profesionálních
trenérů ČOV.
K úkolu 15-81 (Upravit stávající manuál loga ČSJ):
Úkol splněn. E. Skořepová podala informaci, že manuál loga ČSJ byl dokončen.
VV ukládá D. Dvořákové zveřejnit manuál loga ČSJ na webu v sekci dokumenty.
K úkolu 16-33 (Připravit obchodní nabídku pro komerční firmy ohledně partnerství ČSJ a
reprezentace):
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Úkol trvá. V. Dvořák informoval o tom, že proběhla porada PR týmu ve složení Eva
Skořepová, Pavel Winkler, Tomáš Musil a Vladimír Dvořák s cílem probrat následující
témata:
- jaké postavit „produkty“ pro sponzory
- jaké firmy s nimi oslovit, plus informace o dosavadních jednáních
- provize za prodej reklamy - zda a jaké
K úkolu 16-34 (Provést analýzu pravidel příspěvků na podporu klubů pracujících s mládeží a
připravit nový návrh, který povede k nárůstu počtu klubů pracujících s mládeží):
Úkol trvá.
K úkolu 16-35 (Projednat došlé připomínky ALT Evropa, Splash, Cadet a 420 k zápisu
Komise mládeže a předložit na červnovém zasedání VV návrh vypořádání připomínek ALT
Evropa, Splash, Cadet a 420):
Úkol trvá.
K úkolu 16-42 (Informovat o vypořádání došlých připomínek k zápisu Komise mládeže
jednotlivé ALT a dále s těmito ALT jednat. Dále informovat zmíněné ALT, že návrh v zápisu
Komise mládeže, který byl zveřejněn na webu ČSJ dne 5. 5. 2016 vrátil Výkonný výbor zpět
KM s tím, aby při zpracování nového návrhu vzala v úvahu připomínky ALT Evropa, Splash,
Cadet a 420):
Úkol trvá.
Vzhledem k nepřítomnosti předsedy KM na zasedání VV se Výkonný výbor ČSJ výše
uvedenými úkoly nezabýval. Předseda KM zaslal písemně následující podklady:
- KM vzala na vědomí došlé připomínky ALT Evropa, Splash, Cadet a 420, k návrhu v
zápisu KM ze dne 5. 5. 2016.
- KM korespondenčně, intenzivně pracuje na vytvoření nových pravidel rozdělování
podpory klubů a podpory ALT na rok 2017, která by zohledňovala došlé připomínky a
dále zohlednila podporu jednotlivých tříd ze strany SCM, SpS
- KM dokončuje evidenci klubů, kde je potenciál začít práci s mládeží, a připravuje
setkání se zástupci těchto klubů (zatím hotovo: kraj Karlovarský, Ústecký, Liberecký,
Praha, Pardubický, Vysočina, Královehradecký)
Výkonný výbor se bude těmito úkoly zabývat na svém příštím zasedaní.
K úkolu 16-55 (Urgovat u webmastera dodržení smluvního termínu (31. 10. 2016) pro
dokončení druhé etapy úprav nového webu ČSJ):
Úkol trvá. R Vašík informoval o tom, že podle smlouvy je termín pro dokončení druhé etapy
úprav 30. 11. 2016 a nikoli 31.10 2016, jak bylo původně uvedeno na říjnovém zasedání VV.
K úkolu 16-61 (Realizovat převzetí závazku ze smlouvy o zápůjčce mezi Českým svazem
jachtingu a J. Kořanovou, nově mezi ČSJ a B. Živným):
Úkol splněn. M. Soušek podal informaci, že třístranná smlouva je již uzavřena.
2) Reprezentační družstvo ČSJ
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T. Musil – KVS – informoval o tom, že jako poděkování za vzornou reprezentaci ČR se
uskutečnilo 16. 11. 2016 společenské setkání předsedy ČSJ, předsedy KVS, hlavního trenéra
ČSJ a zástupce sekretariátu s účastníky OH v Rio de Janeiro a členy jejich realizačních týmů.
Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh KVS na zařazení závodníků do
Reprezentačního družstva A pro rok 2017, následovně:
Laser Radial – Veronika Kozelská Fenclová
Laser Standard – Viktor Teplý
Finn – Ondřej Teplý
RS:X – Karel Lavický
Návrh na zařazení dalších závodníků do RD družstva zpracuje sportovní úsek ČSJ do 8. 12.
2016.
T. Musil – KVS – informoval VV o principech připravované koncepce a strategie v oblasti
vrcholového sportu.
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 trenéra SCM 29er za měsíc říjen a listopad, trenéra
SCM Laser a SpS za měsíc říjen. VV vzal zprávy na vědomí. Zpráva hlavního trenéra je
přílohou tohoto zápisu, včetně zpráv trenérů SCM 29er, SCM Laser a SpS.
4) Nominace na mezinárodní závody
Výkonný výbor jednohlasně schválil nominaci ALT Fireball na MS FB, které se bude
konat 4. - 16. 12. 2016 v Jihoafrické republice, následovně:
posádka Johana Nápravníková Kořanová - Jakub Nápravník – bude čerpat příspěvek MŠMT
5) MČR 2016
M. Soušek – STK – podal informaci o proběhlém MČR Team Race 420 a MČR na moři v
kategorii ORC 2016.
R. Vašík – KR – podal informace o proběhlém MČR Team Race Q.
Výkonný výbor obdržel doplněné žádosti o pořádání MČR na moři pro rok 2017 v kategorii
One-Desing od TPS Centrum s.r.o. a pro kategorii ORC od Colins Yacht s.r.o.
VV jednohlasně potvrzuje své říjnové předběžné rozhodnutí přidělit statut MČR na moři pro
rok 2017 v kategorii One-Desing spolupořadateli TPS Centrum s.r.o. a pro kategorii ORC
přidělit statut MČR na moři pro rok 2017 spolupořadateli Colins Yacht s.r.o.
Výkonný výbor ČSJ vyjadřuje ocenění a poděkovaní hlavním rozhodčím a organizačním
týmům na letošních MČR na moři.
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6) Čerpání rozpočtu ČSJ 2016
VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 20. 11. 2016.
Výkonný výbor ukládá všem členům zaslat M. Souškovi do 10. 12. 2016 požadavky na
rozpočet pro rok 2017.
Výkonný výbor schválil rozdělení příspěvků jednotlivým KSJ (viz tabulka v příloze). VV
ukládá M. Souškovi realizovat smlouvy dle přiložené tabulky.
7) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
K. Bauer – předseda ČSJ – podal informace z Konference World Sailing, která se konala 5. –
13. listopadu 2016 v Barceloně.
K. Bauer – předseda ČSJ – podal informace z jednání Výkonného výboru ČUS, které se
konalo 8. 11. 2016.
K. Bauer – předseda ČSJ – podal informace z jednání Výkonného výboru ČOV, které se
konalo 23. 11. 2016.
VV jednohlasně schválil finální termín konání Valné hromady ČSJ. VH ČSJ se
uskuteční v neděli 26. 3. 2016, v Aule ČUS na Strahově. Pozvánka s návrhem programu
bude elektronicky zaslána v lednu 2017.
8) Různé
Výkonný výbor obdržel žádost předsedy Jachtklubu Kovářov o bezplatný převod techniky,
kterou doposud Jachtklub Kovářov spravuje, do vlastnictví klubu. Jedná se o lodní motor
Johnson 10, motor Johnson 70, motor Evinrude 30 kW, člun Zodiac YL 500 s motorem
Johnson 52 kW a přívěsem Freewhel 513 XKL, SPZ:02-ABA-61. Vše je užíváno Hladinovou
záchrannou službou Kovářov. VV jednohlasně souhlasí s bezplatným převodem uvedené
techniky do majetku Jachtklubu Kovářov.
VV ukládá M. Souškovi realizovat převod uvedené techniky (lodní motor Johnson 10, motor
Johnson 70, motor Evinrude 30 kW, člun Zodiac YL 500 s motorem Johnson 52 kW a
přívěsem Freewhel 513 XKL, SPZ:02-ABA-61) do majetku Jachtklubu Kovářov.
Výkonný výbor obdržel žádost předsedy Jachtklubu Česká Lípa o bezplatný převod
závěsného lodního motoru Johnson 25 (z roku 1996) do majetku Jachtklubu Česká Lípa. VV
jednohlasně souhlasí s bezplatným převodem motoru Johnson 25 do majetku Jachtklubu
Česká Lípa.
VV ukládá M. Souškovi realizovat převod motoru Johnson 25 do majetku Jachtklubu Česká
Lípa.
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Výkonný výbor obdržel žádost předsedy YC Nechranice o posunutí splatnosti první splátky
zápůjčky na měsíc srpen 2017. VV tuto žádost schválil a souhlasí s termínem splatnosti první
splátky v srpnu 2017.
Výkonný výbor vzal na vědomí přehled práce PR manažerky za září a říjen. Dále vzal VV na
vědomí plán práce na listopad a prosinec (viz přílohy tohoto zápisu).
M. Maier – TMK, hl. trenér ČSJ – podal informaci o tom, že průběžně probíhá zpětné
předávání materiálu (motorové čluny ČSJ a plachetnice 29er) do skladu v Roudnici nad
Labem.
Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 15. prosince 2016 v YC CERE.

Seznam příloh zápisu:
1. Zpráva hlavního trenéra ČSJ za říjen
2. Hodnocení trenéra SPS za druhé pololetí 2016
3. Zpráva trenéra SpS za říjen
4. Zprávy trenéra SCM 29er za říjen a listopad
5. Zpráva trenéra SCM Laser za říjen
6. Přehled práce PR manažerky ČSJ za září a říjen
7. Plán práce PR manažerky ČSJ na listopad a prosinec
8. Tabulka s rozdělením příspěvků jednotlivým KSJ

Zpráva Hlavního trenéra
Říjen byl velice aktivní částí této sezony. Odjelo se pár pěkných regat jak v Čechách, tak
v zahraničí. Na domácích vodách proběhlo přeložené MR ČR Laser standart a 4,7 na
Nechranicích. Současně proběhl i tréninkový kemp obou tříd. Dále se naši závodníci účastnili
regat a tréninkových kempů v zahraničí. Laser na Gardě – jak regata, tak kvalitní kemp.
29´výborně obsazená regata a tréninkový kemp, také na Gardě. Finn ve Valencii a na Lago di
Garda. Naši nejmladší na Optimistech se zúčastnili regaty v Polsku a na Gardě. Aktivita
našich nejmladších je opravdu výborná a výsledky jsou potěšující.
Jsem rád, že i když už nastalo podzimní chladné počasí, trenéři a závodníci využili každé
možné chvíle k tréninkům. Výborně obsazené regaty v zahraničí absolvovali s dobrými
výsledky.
RD-A
Ondřej Teplý – pokračuje dále v tréninkovém procesu jak na vodě, tak ve fyzické přípravě.
Trénoval ve Valencii i v ČR.
Viktor Teplý – zlatá medaile z MR ČR. má volné období, je po reoperaci ramene. Nyní
regeneruje a finišuje ve škole
Karel Lavický – má volné období v kombinaci s fyzickou přípravou.
Veronika Fenclová – volné období s fyzickou přípravou a regenerací
RD-B
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Štěpán Novotný – stříbrný z MR ČR, absolvuje tréninkové bloky na Kanárských ostrovech
SPS-Q
Pod vedením A. Mrzílka absolvovalo Mezinárodní mistrovství Polska a Halloween Cup na
Gardě. Kemp na Gardě měl výbornou úroveň a byl zároveň přípravou na závěrečnou regatu.
T.Neveloš 10/135, a M. Krsička 31/195. Oba dva předvedli velmi solidní regatu a cenný
výsledek
29´er
Pod vedením D. Křížka absolvovali tréninkový kemp na Gardě a regatu Final Eurocup.
Kvalitní soustředění a výborně obsazená regata, které se zúčastnilo sedm českých posádek.
Z devadesáti lodí dosáhlo dobrého výsledku duo V. Brabec/M.Vácha. Dobrou regatu odjeli
dále i Š. Mareček/S.Svoboda a N.Staňková/Š.Kadlecová. Finální příprava na MS na Novém
Zélandu ukončila letošní sezonu na „zimním soustředění“ Brabec/Vácha na Nechranicích.
Laser
Pod vedením M. Smolaře – MR ČR a tréninkový kemp na Nechranicích zahájil říjnovou
aktivitu Laseristů . MR ČR mělo dobrou kvalitu, vyhráli favorité, ale ukázali se nám v této
třídě i nové tváře, což je velmi pozitivní. Další část říjnové aktivity proběhla na Gardě ve
formě tréninkového kempu završeného dobře obsazenou regatou. Skupina Laseristů měla
letos velmi dobrý rok s dobrými výsledky a příkladnou aktivitou. Někteří ještě pokračují
v zahraničí na dalších regatách, například v Chorvatsku a v Monaku.
Říjen byl pro český jachting velmi přínosný, ať už aktivitou našich jachtařů na tréninkových
kempech, nebo starty na mezinárodních regatách. Naši mladí jachtaři se neztratili
v mezinárodním poli a pod vedením svých trenérů se začínají i výsledkově prosazovat. Z třídy
Optimist nám začínají posílat velmi kvalitní závodníky, což je dobré. Noví adepti v třídách
Laser, 29´a ostatních třídách zcela jistě ještě zvýší konkurenci v týmech SPS a SCM.
Nyní přichází období plánů a příprav na novou sezonu, což je důležité. A také my se
pokusíme přizpůsobit a naplánovat sezonu tak, aby náš jachting byl reprezentován na vysoké
úrovni. Chtěl bych poděkovat všem trenérům za spolupráci v této části sezony a těm, kteří
ještě neskončili, držíme palce.
Skupině Davida Křížka na MS ISAF YOUTH na Novém Zélandu budeme držet palce.
Roudnice nad Labem
30.11.2016

Michael Maier

Hodnocení SpS druhé pololetí– 21.11.2016
1. Závodníci končící – chtějí zkoušet různé třídy L, 29er, 420, Techno
Někteří jsou vyhraněnější a již mají jasno.
Konkrétně:
Ondra Muller a Mikuláš Vaszi chtějí přejít na 29er a žádají o zapůjčení lodi od ČSJ.
Oba závodníci mají velmi dobrou fyzickou kondici a takticky jsou také velmi dobří, pro 29er
mají v současné době výborné tělesné parametry Ondra kormidlo, Miki kosatka. Oba dva mají
již zkušenosti i s laserem 4.7 a Bic Techno, kde Ondra byl třetí na MČR L4.7 vyhrál MČR
Techno. Doporučuji zařadit do SCM.
Matěj Jurečka chce přejít na 29er a má domluveného kosatníka Tomáše Zítu. Matěj by
potřeboval zlepšit fyzickou kondici, která ho bude jistě limitovat na větší lodi, jinak takticky
je velmi dobrý zvláště v "českých" podmínkách. Doporučuji zařadit do SCM.
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Aneta Páleníčková již přešla na 420. Má předpoklady být dobrou kormidelnicí na této třídě,
nyní shání kosatnici.
Katka Švíková není zatím rozhodnuta, bude zkoušet Laser 4.7, 29er, 420 a Bic Techno. Kačka
má fyziologicky na Lasera nebo kosatnici na dvouposádkových lodích. Podle posledních
zpráv bude zkoušet nejprve L4.7. Doporučuji zařadit do SCM.
2. Závodníci stávající
Lukáš Wehrenberg, který bude na Q ještě v příští sezóně, trénuje nejen v SPS, ale i
s chorvatským trenérem, má velké nasazení v závodech i tréninku, bohužel i přes moje
doporučení zanedbává fyzickou přípravu.
Michal a Lukáš Krsičkovi- jezdí výborně, bohužel by potřebovali strávit více času na
vodě, věnují se ještě atletice a dalším aktivitám, na Q budou ještě dva roky
Klára Himmelová- dokáže zajet výborně, především v silnějším větru, má výbornou
kondici, potřebuje trochu doladit psychickou stránku, aby byla vyrovnanější, protože
občas jede naopak velmi špatně
Jirka Himmel-také umí zajet a předjet i naše nejlepší závodníky, ale na vlnách se mu
moc nedaří, má horší cit pro pohyb ve vlnách (choppy), takže v zahraničí většinou
nezajede
Kačka Altmannová –podobný případ jako Jirka
Bára Švíková-oproti loňsku velké zlepšení, potřebuje zlepšit starty, má ještě 3 roky na
Q, ale vyroste z něj dříve, už nyní má váhový hendikep
Tomáš Mlejnek-začátkem roku se mu velmi dařilo, postupně se ovšem zhoršil,
neumím zodpovědně říci proč-zřejmě psychika, zkoušel různý materiál, ale nezlepšilo
se to, poté co se mu přestalo dařit, si nevěří a nemůže se z tohoto stavu dostat
Petr Hála-jistě nadějný jachtař, trénuje více s otcem a dalšími sourozenci, pokud má
možnost přidává se do skupiny SPS
Anička Teubnerová-v letošní sezóně se hodně zlepšila, hlavně v ČR, na vlnách má
problémy s hmotností, moje doporučení na přechod do jiné třídy se zatím míjí
účinkem
Kristýna Chalupníková-byla se SPS pouze na dvou podzimních akcích, rychle se
zlepšuje
Adam a Tibor Nevelošovi, kteří ve druhém pololetí nebyli zařazeni, protože měli
vlastní program, jsou na svůj věk velmi dobří a v prvním pololetí 2017 budou opět
zařazeni do SPS
3. Adepti SPS na rok 2017 - na poslední dvě akce jsem pozval i nečleny SPS, abych
zjistil úroveň závodníků, kteří přicházejí v úvahu na příští sezónu, i v těžších
podmínkách než panují v ČR:
Tobiáš a Lukáš Krausovi, Adam Rek, Ondřej Šindelka, Šimon Jurečka, Markéta
Kališová, Radim Hasman, Kristýna Piňosová, Matěj Kučera
4. Akce v druhém pololetí:
Vzhledem k vyčerpání většiny financí v prvním pololetí, do kterého počítám i MS a
ME, zbylo na uspořádání tří akcí.
Mezinárodní Mistrovství Polska v Dziwnowě, Halloween Cup na Gardě a Fit testy
spojené s výkladem pravidel jachtingu 2017-2020. Zprávy z těchto akcí jsou v příloze.
Fit testy se budou konat 26.11. v YC CERE.
5. Různé
-snažím se, aby se na zahraniční akce na moři dostalo co nejvíce našich závodníků,
čímž se zvýší konkurence na domácích závodech, kromě toho je to nutná příprava pro
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větší třídy a děti i rodiče poznají, že jachting na moři je trochu o něčem jiném než
domácí rybníky¨
-je třeba dbát na všeobecnou fyzickou přípravu-gymnastika, atletika, míčové hry, opičí
dráhy, trampolíny a vysvětlovat nutnost strečinku a regenerace, posilování HSS
-podobně jako SCM L bych potřeboval asistenta-asistentku, protože zatím zajišťují
servis na břehu rodiče a poslední dobou, kdy jezdí více členů na akci, to ne vždy dobře
funguje.
-rovněž by se hodilo služební auto, protože moje už se pomalu rozpadá a nové si
kupovat nemohu. Všechny zahraniční týmy mají svazová auta.
NÁVRH NA SPS 2017
1.POL.
jméno
Wehrenberg Lukáš
Krsička Michal
Krsička Lukáš
Nevelöš Adam
Himmelová Klára
Hála Petr
Mlejnek Tomáš
Jurečka Šimon
Kraus Tobiáš
Teubnerová Anna
Švíková Bára
Nevelöš Tibor
Chalupníková
Kristýna
Himmel Jiří
Altmannová Kateřina
Rek Adam
Kraus Lukáš
Šindelka Ondřej
Kališová Marketa
Viták František
Kučera Matěj
Piňosová Kristýna
Hála Jan
Říčanová Nicol
Hasman Radim

r.n.
2002
2003
2003
2004
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2004
2006
2005
2003
2004
2005
2006
2006
2004
2002
2005
2005
2005
2006
2006

pořadí
tm

potvrdil

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19 nereagoval
20 nereagoval
21
1
22
1
23
1
24 nereagoval
25
1

Navrhuji zařadit prvních 15 závodníků. Vycházel jsem z pořadí na MČR, které bylo
hodnotným závodem a dále z účasti a výsledků na zahraničních závodech na moři a na Gardě.
Pokud je to možné, tak na akci přibírám i další nadějné závodníky, kteří sice nejsou v první
15, ale mají zájem a podporu rodičů.
Zpracoval: Antonín Mrzílek-trenér SPS ČSJ
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Místo
Termín
Třídy
Trenéři
Doprovod
Účastníci

Den
25-10.

26-10.

27-10.

28-10.

29-10.

30-10.

31-10.
1-11.
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Garda říjen
25.10.-1.11.
Optimist
Antonín Mrzílek
Švík, Krsička,Chalupníková,Žižka, Hála
Bára Švíková
Kačka Altmannová
Klára Himmelová
Petr Hála
Jirka Himmel
Lukáš Krsička
Michal Krsička
Lukáš Kraus
Tomáš Mlejnek
Kristýna Chalupníková
Ondra Šindelka
Radim Hasman
Kačka Švíková
Kristýna Piňosová
Voda
Činnost
hodin
příjezd do Arco v 21:30
příprava lodí a člunu, v 12 na vodu,
stoupačka na techniku, zadák na techniku,
starty a krátké rozj, později střední rozj s
YK Gdynia
5
brífink, kontrola lodí a trimu, v 12:30 na
vodu, technika obratů "tunel" mezi dvěma
čluny, starty a krátké rozj na taktiku,
později delší rozj, u nováčků SPS jsme se
zaměřovali více na techniku
4,5
brífink, přihlášení k závodu, ve 12:30 na
vodu, stoupačky s gate starty, starty na
4
delší čáře a střední rozj na taktiku, na závěr
rozj s POL
dopoledne výlet na Tenno a Canale,
odpoledne krátký trénink s několika starty a
2
středn rozj
příprava lodí na závod, brífink, ve 12 na
vodu, slabá bríza, ujety jen dvě rozj a druhá
pro Cadetti už byla dojeta za bezvětří, z
4
našich nejlépe Michal Krsička, pěkné starty
i taktika
budíček v 6:15, start v 9 se nekoná, protože
není pellér, v 10 na vodu, vypadá to na
brzkou Óru, ale nakonec dorazila až ve
12:30, dvě rozj za pěkného větru, z našich
zajela nejlépe Klára dvojku, ale v silnějším
větru se dařilo skoro všem lépe nežli v
sobotu ve slabém
5
příjezd do Prahy 3:00
19,5

Teorie
hodin

Vítr
směr

Vítr
uzlů

Vlny
metrů

Tepl.
C

1

S

6-12

0,3

20

1

S

10-16

0,5

20

0,5

S

6-14

0,4

22

0,5

S

4--12

0,3

21

0,5

S

0-10

0,2

22

0,5

S

0-20

0,5

20

3

Soutředění bylo zaměřeno na taktiku a starty, proto jsem také přizval k tréninku další nadějné
jachtaře, kteří zatím nejsou členy SPS. Na regatě se opět ukázalo, že mají výhodu menší a
lehčí posádky až do větru kolem 17-18kn. Nejlépe dojel ve starších M. Krsička na 31. místě
ze 195 lodí, z mladších T. Neveloš na 10. místě ze 135 lodí. Je třeba stále pracovat na trimu a
startech, i když druhý den už se našim starty vedly velmi dobře.
Děkuji všem rodičům, kteří se podíleli na velké české výpravě! Celkem se regaty zúčastnilo 23
českých Optimistů! Účast na zahraničních regatách je předpokladem k nárůstu výkonnosti a
zvýšení kvality domácích soutěží.
Zpracoval: Antonín Mrzílek
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Pravidelná měsíční zpráva o činnosti SCM 29er - 10/2016
V říjnu jsme se přesunuli na Lago di Garda, kde před ﬁnálovým Eurocupem proběhlo
soustředění. Akce se zúčastnili všichni členové SCM, tedy Václav Brabec a Martin
Vácha,Šimon Mareček a Jan Svoboda a také Sára Tkadlecová, která stejně jako na
Nechranicích, trénovala a závodila s Nikol Staňkovou. Skupinu pak doplnily další tři posádky
z české ﬂotily. Úvod soustředění byl deštivý, ale každý den se nám podařilo odjezdit
minimálně 3 hodiny kvalitního tréninku. Vše bylo zaměřeno na rozježdění v dané lokalitě s
ohledem na blížící se regatu.
Vlastní čtyřdenní závod ﬁnále Eurocupu byl provázen krásným slunečným počasím a
velmi příznivým větrem. Závodilo se vždy na odpolední Oru a pouze poslední den závodu se
startovalo také na ranní Vento. Našim jachtařů se skvěle dařilo. Václav Brabec a Martin
Vácha dokázali v kvaliﬁkaci dojet 3 krát v první desítce (4,4,9) a suverénně si zajistili postup
do zlaté skupiny, kam se dostaly i další dvě lodě z SCM
29er Soustředění na Lago di Garda Eurocup
V konečném pořadí si nejlépe vedla posádka Václav Brabec a Martin Vácha, kteří
obsadili
26. místo z 90 lodí. Šimon Mareček a Jan Svoboda měli slibný začátek, ale pak jejich
výkonnost poklesla a skončili na 40. místě, těsně před posádkou Nikol Staňková a Sára
Tkadlecová.
29er Eurocup - 90 lodí
1.
ESP - P. Costa / F. Nunez - 4,8,8,1,3,11,5,3,30,1,6,10 - 49b
2.
POL - M. Staniul / K. Jablonski - 2,3,2,22,4,1,28,10,8,10,3,7 - 50b
3.
ESP - A. Gelpí / A. B. Wauters - 5,9,6,13,2,6,14,1,1,6,21,2 - 51b
26. CZE - V. Brabec / M. Vácha - 4,24,18,4,9,19,17,34,27,20,26,35 - 168b
1.
CZE -Š. Mareček / J. Svoboda - 14,16,10,13,38,15,43,35,39,38,36,24 - 239b
2.
CZE - N. Staňková / S. Tkadlecová - 28,22,22,25,12,12,41,38,32,31,42,36 258b ——————————————————————————————¬
60. CZE - V. Živná / K. Živná - 30,29,29,33,16,26,15,12,24,9,25,26 - 211b
68. CZE - M. Vítovec / M. Krsička - 21,34,28,29,33,36,16,30,23,BFD,15,9 - 238b
75. CZE - A. Milerová / K. Houšková - 35,35,35,33,36,31,39,DNF,28,22,28,24 - 307b
77. CZE - A. Ott / M. Konopík - 32,36,34,45,43,42,25,DNF,14,BFD,24,18 - 313b
Na internetových stránkách Českého svazu jachtingu byl odstartován výběr jachtařů na
přidělení lodí pro příští sezónu. Dále probíhala komunikace s rodiči i závodníky a začala se
připravovat termínová listina závodů.
Hodnocení posádek:
Šimon Mareček a Jan Svoboda - Posádce se v trénincích vedlo především v silném
větru, ale také úvod regaty se jim vydařil. Výkonnost ale postupně klesala. Celkově ale podal
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tým dobrý výkon a je vidět výkonnostní nárůst. Stále ale chybí cit pro detail a celková
dravost. Tým musí víc chtít a vnést více snahy už do vlastní přípravy na břehu (fyzické,
technické atp.)
Václav Brabec a Martin Vácha - Oba podali výborný výkon, který byl ohodnocen
skvělým výsledkem. Posádka nyní pokračuje ve své přípravě, kterou hodlá zúročit na
mistrovství světa v prosinci na Novém Zélandu.
Sára Tkadlecová - Skvělá kosatnice si v průběhu měsíce vyzkoušela jak Laser Radial,
tak i 49er. Společně s Nikol Staňkovou se rychle sladily a v závodě podaly dobrý výkon. Je
ale třeba k Sáře sehnat stálou kormidelnici.
Za SCM 29er vypracoval trenér
David Křížek

Pravidelná měsíční zpráva o činnosti 11/2016
Po Eurocupu na Lago di Garda, kterému předcházelo kvalitní soustředění, se tým SCM 29er
navrátil zpět do ČR. V plánu bylo už jen poslední soustředění na Nechranicích, ale to se
nakonec příliš nevydařilo. YC CERE už nemá povolení na čluny pro toto období a nebylo
vhodné vzhledem k budování vztahů obcházet pravidla. Člun byl tedy připraven pouze pro
nezbytnou záchranu. Akce se účastnila pouze posádka Václav Brabec a Martin Vácha, kteří
budou reprezentovat na Youth World Sailing Championship 2016 v prosinci na Novém
Zélandu. Posádka Šimon Mareček a Jan Svoboda se ze studijních důvodů omluvila.
Podmínky na vodě byly poměrně kruté. Vítr přesahoval 20 uzlů a voda byla velmi studená.
Kormidelník posádky si navíc po hodině ježdění protrhl neoprenový oblek a poměrně
prochladl. V těchto podmínkách již nasazení není 100% a nemělo cenu riskovat zdraví
závodníků. Celkem byla posádka na vodě více než 3 hodiny a večer pak proběhl důkladný
rozbor videa z paluby. Tam se ukázaly drobné nedostatky, které musíme během tréninku v
Aucklandu odstranit.
V letošním roce se odjelo celkem 10 závodů série Eurocup. 5 z nich bylo hodnoceno do
celkového pořadí v sérii. Přesto, že členové Sportovního centra mládeže odjeli maximálně 3
závody, jejich hodnocení není vůbec špatné. Nejlépe se umístili Šimon Mareček a Jan
Svoboda, kteří skončili na 45. místě. O 3 místa dál skončila posádka Václav Brabec a Jan
Svoboda.
29er Eurocup - celkové pořadí - 246 posádek
45. Š. Mareček / J. Svoboda - DNC,38,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,2,40 - 1080b
48. V. Brabec / J. Svoboda - DNC,58,DNCDNC,DNC,DNC,DNC,DNC,1,26 - 1085b
191. L. Keblová / S. Tkadlecová - 2060b
Hodnocení posádek:
Šimon Mareček a Jan Svoboda - Posádka zakončila jachtařskou sezónu a nyní dohání školní
resty. V prosinci se tým zúčastní laboratorních zátěžových testů pod vedením Tomáše Klímy
na Fakultě Sportovních studií Brno. Po vyhodnocení zahájí fyzickou přípravu pro
nadcházející sezónu.
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Václav Brabec a Martin Vácha - Tým absolvoval trénink na Nechranicích a nyní připravuje
vše potřebné pro účast na Youth World Sailing Championhip na Novém Zélandu. Posádka má
nejlepší formu za svoji jachtařskou kariéru, ale trénink v Aucklendu bude velmi důležitý.
Sára Tkadlecová - Zvažuje další působení na 29eru. Zatím nemá adekvátní jachtařku na
doplnění posádky. Jednou z variant je přechod na 49er. Nyní ale trénuje na Cadetu v
Chorvatsku. Chystá se totiž na mistrovství světa do Argentiny.
Bylo dohodnuto předání lodí do skladu v Roudnici nad Labem, kam bude k opravám odvezen
i člun přidělený SCM 29er. Zároveň probíhá intenzivní komunikace výběru závodníků na
přidělení lodí pro příští rok a výběr do Sportovního centra mládeže.
Dolaďuje se také podrobný kalendář závodů, akcí a soustředění pro rok 2017. Hlavní důraz je
ale kladen na přípravu účasti na prosincovém mistrovství světa mládeže na Novém Zélandu.
Za SCM 29er vypracoval trenér
David Křížek

ZPRÁVA TRENÉRA SCM LASER - ŘÍJEN
Za období: 1.-31.10.2016
Aktivity členů týmu v rámci kondiční přípravy probíhaly v měsíci říjnu opět na individuální
úrovni na základě programu stanoveného kondičním trenérem Tomášem Klímou, vstoupili
jsme do závěrečného měsíce, ve kterém jsme měli v plánu podzimní Kondiční testování s
Tomášem Klímou v Brně, týden na to jsme se sešli na Nechranicích, kde se v náhradním
termínu jel závod MČR L4,7 a Las a souběžně v tomto termínu jsme až do pondělí
absolvovali Laser kemp pod vedením šéftrenéra Michala Maiera s asistencí Martina Trčky. V
závěru měsíce jsme se přesunuli, jako každý rok, na soustředění do Riva del Garda, kde jsme
uzavřeli sezónu kvalitním a náročným tréninkem. Soustředění bylo otevřené i pro členy ALT,
kteří trénovali s námi.
Program měsíce:
Kondiční testy Brno + přednášky o výživě: 1.-2.10. Tomáš Klíma, Michal Kumstát, Michal
Smolař
MČR Nechranice: 8.-9.10 Michal Maier, Martin Trčka, Michal Smolař
Laser kemp Nechranice: 8.-10.10. Michal Maier, Martin Trčka, Michal Smolař
Sousrředění Garda: 22.-29.10. SCM – Michal Smolař, ALT – Jiří Halouzka st.
Aktivita členů týmu:
Jakub Halouzka: 1.-2.10.
8.-9. 10
8.-10.10.
22-29.10.
Jiří Halouzka:

kondiční testy a přednáška s T. Klímou a M. Kumstátem
MČR Nechranice Las 3/20
trénink pod vedením M. Maiera a M. Trčky
soustředění na Gardě pod vedením tr.SCM
V ostatních dnech kondiční příprava dle plánu od T. Klímy

1.-2.10. kondiční testy a přednáška s T. Klímou a M. Kumstátem
3.-7. 10. volno
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8.-9.10. MČR Nechranice Las 4/20
8.-10.10. trénink pod vedením M. Maiera a M. Trčky
17.-20.10. kondiční příprava podle TK
21.10.
cesta
22.-29.10. trénink na Gardě
30.10.
cesta
31.10.
kondiční příprava podle TK
Jean-B. Janča:

1.-2.10. kondiční testy s T. Klímou – absolvoval 1 den
8.-9.10. MČR Nechranice Las 7/20
Řijen byl pro me jeden z těch obtížnějšíchh, měl jsem školu a zkoušku z

minulého
semestru. Do konce měsice jsem měl spíše odpočinkový, ale od začátku
listopadu
dělám vše pro fyzickou připravu, jak je to možné.
David Bezděk: 1.-2.10. kondiční testy a přednáška s T. Klímou a M. Kumstátem
3.- 6.10. fyzická příprava
8.-9.10. MČR Nechranice Las 8/20
12.-16.10. fyzická příprava
17.-23.10. trénink Split
24.-31.10. fyzická příprava
Martina Bezděková: 1.-2.10.
3.-7.10.
8.-13.10.
14.-16.10
17.10.
18.-27.10.
28.-30.10.

kondiční testy a přednáška s T. Klímou a M. Kumstátem
trénink fyzické kondice
nemoc
škola
cesta do Chorvatska
trénink ve Splitu
Mistrovství Chorvatska Lar 20/38 – jeden den jsem musela
vynechat pro bolesti zad – dle lékaře přetrénované, příliš

vysoká
zátěž, což ovlivnilo výsledek v závodě
Ben Přikryl:

1.-2.10.
8.-9.10.
8.-10.10.
22-29.10.

kondiční testy a přednáška s T. Klímou a M. Kumstátem
MČR Nechranice L4,7 4/14
trénink pod vedením M. Maiera a M. Trčky
soustředění na Gardě pod vedením tr.SCM
V ostatních dnech kondiční příprava dle plánu od T. Klímy
Nemoc žádná

Radek Spoušek: 1.-2.10. kondiční testy a přednáška s T. Klímou a M. Kumstátem
8.-9.10. MČR Nechranice Las 14/20
22-29.10. soustředění na Gardě pod vedením tr.SCM
Fyzická příprava: každý čtvrtek 60 min plavání+ jsem byl asi 2x
na kole
(1-2h)
Mario Nuc:

1.-2.10. kondiční testy a přednáška s T. Klímou a M. Kumstátem
8.-9.10. MČR Nechranice Las 13/20
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22-29.10. soustředění na Gardě pod vedením tr.SCM bez problemu i v
náročněších
podmínkách
příprava dle klímy v ráci času, tak abych zvládal školu
Martin Kmenta: 1.-2.10. kondiční testy a přednáška s T. Klímou a M. Kumstátem
8.-9.10. MČR Nechranice L4,7 5/14
22. 10. Modrá stuha Las
2 /43
Kondiční plán se snažím plnit co nejlépe v rámci časových
možností + 2
běžecké závody "Suchý slalom - Jihomoravský pohár" (3. a 5.
místo).
SOU na Gardě vynechal
Johana Rozlivková: 1.-2.10. kondiční testy a přednáška s T. Klímou a M. Kumstátem –
- absolvovala jako asistent tr.SCM
8.-9.10. MČR Nechranice – v roli trenéra YC Cere
8.-10.10. trénink pod vedením M. Maiera a M. Trčky – asistent tr. SCM
22-29.10. soustředění na Gardě - asistenttr.SCM
Bára Košťálová:

1.-2.10.
8.-9.10.
8.-10.10.
22-29.10.

kondiční testy a přednáška s T. Klímou a M. Kumstátem
MČR Nechranice L4,7 6/14
trénink pod vedením M. Maiera a M. Trčky
soustředění na Gardě pod vedením tr.SCM
S Tomášem Klímou jsem v kontaktu a posiluji podle plánu

Lenka Kališová: během října jsem byla v lázních, kde jsem se snažila cvičit, jít běhat nebo
do
bazénu, ale plán tam byl tak nabytý, že jsem toho nestihla kolik bych chtěla.
Velmi často jsem chodila na ergometr, do posilovny, ob den jsme měli
bazén a
tělocviky - většinou posilování nebo míčové hry.
Lucie Keblová: 1.-3.10. nemoc
4.-6.10. zotavování z nemoci, individuální kondiční příprava
7.10. trénink Nechranice
8.-9.10. MČR L4,7 Nechranice 1/14
8.-10.10. trénink pod vedením M. Maiera a M. Trčky
11.-16.10. individuální kondiční příprava
17.-21.10. kondiční příprava dle T. Klímy
22.-29.10. soustředění na Gardě pod vedením tr.SCM
30.10. odpočinek, regenerace
31.10. kondiční příprava dle T. Klímy

V Jilemnici, dne 15.10.2016

Michal Smolař
trenér SCM laser
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Přehled práce PR manažerky - září a říjen 2016
1) Závody a akce propagovány v médiích
Paralympijské hry
Česká námořní rallye MČR
Lanex offshore cup
Rolex Middle Sea Race
MČR Laser, RAC, Tornado, Team Race
Poslední závody Českého poháru
Ondřej Teplý juniorem MV
2) Nový web ČSJ – práce na novém webu pokračují – Petr Šlehofer dokončuje prostředí
nového webu, aby bylo možné jej začít plnit, postupně připravuji textové a obrazové podklady
3) Jednání s potenciálními sponzory – probíhají jednání s firmami Vermont, Peugeot, Land
Rover a KWS. Příprava na další firmy.
4) Manuál loga ČSJ – Martina Barnetová zapracovává naše připomínky
9. 11. 2016 Eva Skořepová

Plán práce PR manažerky na listopad a prosinec 2016
1) Závody k propagaci – nejdůležitější akce pro zpravodajství:
MČR ORC
MČR Team Race
MS Fireball
2) Nový web ČSJ – práce na novém webu budou pokračovat
3) Jednání s potenciálními sponzory – příprava podkladů a schůzky
4) Manuál loga ČSJ – dokončení
5) Jachtař roku 2016 – příprava nominací, příprava akce a podkladů na ni
6) Grafický návrh obálky ročenky ČSJ
9. 11. 2016 Eva Skořepová
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Příspěvek pro KSJ v roce 2016 - listopad
Kraj

kluby

Dotace 1

počet
závodů

Dotace 2

Licence+
osv.

Celková
dotace

Účto 2016

CELKEM

11

48

15 912

40

7 407

1780

30 221

1248

12

19

6 298

22

4 074

528

8 964

1144

9 784

63 324

2 000

65 324

8 969

28 306

2 000

13

12

3 978

43

7 963

490

8 319

30 306

467

3 661

23 921

0

14

9

2 983

16

2 963

398

23 921

6 757

615

4 822

17 525

1 000

15

8

2 652

12

2 222

18 525

293

4 975

253

1 984

11 832

1 000

16

15

4 972

30

12 832

5 556

637

10 815

811

6 358

27 701

0

17

9

2 983

27 701

22

4 074

474

8 048

548

4 296

19 401

0

18

3

19 401

994

6

1 111

91

1 545

25

196

3 847

0

19

9

3 847

2 983

13

2 407

257

4 363

322

2 525

12 279

0

12 279

Dotace 3 počet startů Dotace 4

20

2

663

9

1 667

85

1 443

131

1 027

4 800

0

4 800

21

16

5 304

74

13 704

889

15 093

1329

10 419

44 520

2 000

46 520

22

6

1 989

10

1 852

312

5 297

287

2 250

11 388

0

11 388

23

5

1 657

4

741

233

3 956

93

729

7 083

0

7 083

24

20

6 630

23

4 259

601

10 204

380

2 979

24 072

2 000

26 072

Celk em

181

60 000

324

60 000

7068

120 000

7653

60 000

300 000

10 000

310 000

součet

jednotka (Kč)

procenta částka (Kč)
Celkem

100%

300 000

K1=

20%

60 000

181

331,49

K2=

20%

60 000

324

185,19

K3=

40%

120 000

7068

16,98

K4=

20%

60 000

7653

7,84

Poznámka: údaje v tabulce jsou uvedeny v Kč

Zpracoval : Mgr. Martin Soušek
Stav k datu : 28.11.2016

