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ápis z jednání VV ČSJ 

Středa, 15. července 2020, 12:00 - online jednání přes Microsoft Teams 

 

Přítomni: O. Bobek, V. Brabec, V. Dvořák, V. Lambl, T. Musil, M. Soušek, R. Vašík, M. Žižka 

Omluveni: K. Fantová 

PR: E. Skořepová 

KK: P. Ondráček  

 

Hlasovaní per rollam ze dne 26. 6. 2020 - Vypsání výběrového řízení na trenéra SPS/SCM 

Techno 293, RS:X   

 

Hlasování proběhlo v následujícím poměru: 

Pro: Václav Brabec, Ondřej Bobek, Vladimír Dvořák, Kateřina Fantová, Vojtěch Lambl, Tomáš 

Musil, Martin Soušek, Radim Vašík 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Nehlasoval: Jan Kraus  

Výkonný výbor schválil hlasováním per rollam „Vypsání výběrového řízení na trenéra SPS/SCM 

Techno 293, RS:X“ 

 

Hlasovaní per rollam ze dne 11. 7. 2020 o návrhu složení hodnotící komise pro výběrové řízení 

na trenéra SCM/SPS Techno 293, RS:X, následovně: 

Členové hodnotící komise: 

1. Ondřej Bobek 

2. Vladimír Dvořák 

3. Tomáš Musil 

4. Martin Žižka 

5. Patrik Hrdina 

 

Členové hodnotící část „Preference ČWA a Techno 293“ 

1. Marek Raška (ČWA) 

2. Jan Štěpánek (Techno 293) 

 

Hlasování proběhlo v následujícím poměru: 

Pro: Václav Brabec, Ondřej Bobek, Vladimír Dvořák, Kateřina Fantová, Vojtěch Lambl, Tomáš 

Musil, Martin Soušek, Radim Vašík, Martin Žižka 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Výkonný výbor jednohlasně schválil hlasováním per rollam návrh složení hodnotící komise pro 

výběrové řízení na trenéra SCM/SPS Techno 293, RS:X. 
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1) Projednání zápisu         

 

Zápis z červnového zasedání výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek. 

 
 

K úkolu 20-08 (Připravit pro květnové zasedání VV konkrétní podmínky výběru trenéra SCM Techno 

293, RS:X): Úkol splněn. Bude projednáno v bodě 3) tohoto zápisu.  

 

K úkolu 20-09 (Realizovat s reprezentanty vyplacení zbývající částky budgetu pro 1. pololetí 2020): 

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že všem reprezentantům byly vyplaceny zbývající částky 

budgetu pro 1. pololetí 2020. 

 

K úkolu 20-15 (Realizovat s kluby objednání služeb spojených s realizací projektu TALENT):  

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že s kluby průběžně probíhá objednávání služeb spojených 

s realizací projektu TALENT. 

 

K úkolu 20-16 (Realizovat s ALT objednání služeb spojených s realizací projektu TALENT):  

Úkol trvá. V rámci splnění úkolu 20-19 Výkonný výbor ukládá M. Souškovi realizovat s ALT 

objednání služeb spojených s realizací projektu TALENT. M. Soušek informoval, že s kluby 

průběžně probíhá s ALT objednávání služeb spojených s realizací projektu TALENT. 

 

K úkolu 20-18 (Realizovat s ALT objednání služeb spojených s realizací nákladů na akce MS a ME): 

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že vzhledem k tomu, že v současnosti žádné MS a ME neprobíhají, 

nebyly zatím realizovány žádné náklady na akce MS a ME. 

 

K úkolu 20-25 (Jednat o upřesnění formátu závodu se Seawolf Academy s.r.o., žadatelem o 

spolupořadatelství MČR na moři 2021): Úkol splněn. Bude projednáno v bodě 4) tohoto zápisu.  

 

 

 

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ 

 

V. Dvořák – TMK, JA – předložil návrh na složení zkušební komise pro závěrečné zkoušky 

rekvalifikace „trenér II. třídy“ v rámci akreditace MŠMT z 21. 9. 2017 pod č.j. 093/2017-50    

následovně: Zdeněk Sünderhauf – předseda, Milan Hájek – člen, Vladimír Dvořák – člen 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. 

 

Výkonný výbor obdržel žádost od M. Kučery a P. Havelky o vyjádřeni ve věci akreditovaného 

programu rekvalifikace trenéra II. třídy. VV ukládá V. Dvořákovi připravit vyjádření k obdržené 

žádosti. 

 

Výkonný výbor na základě usnesení Valné hromady ČSJ ukládá TMK zabývat se revizí směrnice D6 

(Pravidla pro kvalifikaci trenérů), dále se zabývat úpravou podmínek budoucích výběrových řízení 

na pozici trenérů a zapracovat toto do směrnice D6. 

 

 

3) Informace KVS, SÚ, trenérů SCM a SpS / nominace na mezinárodní závody   

 

O. Bobek – KTM – podal souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM 

a SpS za červen jsou přílohou tohoto zápisu. 
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O. Bobek – KTM – informoval o průběhu výběrového řízení na trenéra SCM/SpS Techno 293, RS:X 

a předložil zprávu hodnotící komise, která je přílohou tohoto zápisu. Hodnotící komise doporučuje 

VV na pozici trenéra SCM Techno 293, RS:X přijmout a smlouvu podepsat s Milanem Hájkem.  

Výkonný výbor jednohlasně vybral M. Hájka na pozici trenéra SCM/SpS Techno 293, RS:X. 

 

Výkonný výbor ukládá KTM připravit návrh smlouvy s novým trenérem SCM/SpS Techno 293, 

RS:X do 22. 7. 2020 

 

 

4) MČR 2020 

 

V. Brabec – LK, KLT – informoval, že dne 23. 6. 2020 proběhlo jednání se zástupci Seawolf 

Academy s.r.o., na kterém došlo ke konsenzu, že Seawolf Academy s.r.o. uspořádá v roce 2021 

Velkou cenu v kategorii Offshore a svoji přihlášku k pořádání MČR v roce 2021 vezme zpět. 

 

V. Brabec – LK, KLT – jako garant ČSJ informoval o průběhu MČR Cadet a Fireball.  

 

M. Soušek – STÚ, KZ – informoval o průběhu MČR Pirát a Vaurien.   

 

M. Soušek – STÚ, KZ – předložil návrh na změny termínů konání následujících MČR: 

CTL 202150 MČR Techno 293 a Rac – nový termín konání 27. - 30. 8. 2020 

CTL 201605 MČR FD – nový termín konání 11. - 13. 9. 2020  

CTL 201126 MČR Match Race 2.4 mR, závod se ve vypsaném termínu neuskuteční, nový termín 

bude sdělen později po dohodě s pořadatelem. 

Výkonný výbor všechny tři předložené návrhy na změny termínu konání MČR jednohlasně schválil.  

 

V. Brabec – LK, KLT – předložil návrh na změnu funkcionářů u závodu MMČR Lipno regata (CTL 

201331), následovně:  

hlavní rozhodčí závodu: Václav Brabec  

hlavní rozhodčí okruhů: Martin Soušek, Karel Maruška  

předseda protestní komise: Dušan Vanický  

člen protestní komise: Radim Vašík  

garant: Karel Švec  

VV navrženou změnu funkcionářů jednohlasně schválil.   

 

V. Brabec – LK, KLT – informoval o jednání se zástupci Yacht Clubu Dyje Břeclav o 

spolupořadatelství MČR mládeže 2021. 

 

 

5) Čerpání rozpočtu 2020 

 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 14. 7. 2020. 

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil realizaci projektu Organizace sportu formou nákupu služeb od 

jednotlivých KSJ pro rok 2020, následovně: 
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Kraj CELKEM 

11 143 330 

12 78 971 

13 63 561 

14 39 709 

15 42 544 

16 77 467 

17 60 851 

18 10 013 

19 33 699 

20 15 699 

21 127 782 

22 38 424 

23 16 392 

24 69 558 

Celkem 818 000 

 

VV předložený návrh jednohlasně schválil a ukládá M. Souškovi uzavřít s KSJ smlouvy na realizaci 

služeb pro rok 2020. 

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ  

 

R. Vašík – předseda ČSJ – podal informace z 38. volební VH ČUS, která se konala 24. 6. 2020 v 

kongresovém sále Sportovního centra Nymburk. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že na 8. října 2020 je stanoven termín volebního Pléna ČOV. 

Olympijské sportovní svazy mohou do pátku 4. září 2020 předkládat návrhy na kandidáty do Pléna 

Českého olympijského výboru na volební období 2020–2024. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – podal informaci, že jménem Českého svazu jachtingu potvrdil, že v 

současné době jachting handicapovaných kompletně administruje Česká asociace tělesně 

handicapovaných sportovců, z.s. (ČATHS). ČSJ souhlasí s tím, aby se ČATHS stala garantem para 

jachtingu a nadále pokračovala v činnosti hlavního gestora para jachtingu. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – předložil návrh, aby vedoucím pracovní skupiny ke splnění úkolu 

reorganizace ČSJ uloženého Valnou hromadou ČSJ Výkonnému výboru ČSJ byl pověřen Václav 

Brabec. Nominace jednotlivých členů této pracovní skupiny – projektového týmu bude v kompetenci 

vedoucího pracovní skupiny. Václav Brabec bude informovat VV o jednotlivých krocích vedoucích 

ke splnění uloženého úkolu. Výkonný výbor tento návrh jednohlasně schválil. 

VV ukládá V. Brabcovi koordinovat přípravu reorganizace ČSJ, koordinovat přípravu Stanov ČSJ a 

dalších návazných dokumentů. O postupu příprav informovat VV ČSJ na každém jednání VV ČSJ.  

 

 

7) Různé 
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V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že v termínu od 23. 6. do 3. 7. 2020 probíhal marketingový 

průzkum s cílem zjistit aktuální nabídku trhu pro nákup materiálního vybavení. Průzkum zpracovala 

společnost Pyramida CS a za ČSJ byl kontaktní osobou pro odpovědi Tomáš Musil, statutární 

zástupce, místopředseda ČSJ. Vyhodnocení zpracoval Vladimír Dvořák. Aktuálně se finalizuje 

zadávací dokumentace pro výběrové řízení, aby bylo možné zadávací dokumentaci co nejdříve 

zveřejnit. 

 

VV jednohlasně schválil komisi pro posuzování a hodnocení veřejné zakázky na čluny, vleky a 

plachetnice Laser, 29er, Optimist, RS Feva a Olympijské plováky IQ Foil ve složení: V. Dvořák, V. 

Lambl, T. Musil, R. Vašík. 

 

K. Fantová – KKK, PR – zaslala členům VV informace ze schůzky VŠ sportcentra VICTORIE na 

MŠMT. Jednalo se o představení zcela nového projektu/programu, a to podpory VŠ sportovců formou 

stipendia. Zařazení jachtaři Jakub Halouzka a Ben Přikryl získali nejvyšší možnou stipendijní 

podporu, která jim bude vyplacena zpětně od ledna 2020.  

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled práce PR manažerky za květen a červen 2020 a plán práce 

na červenec a srpen 2020 (viz příloha tohoto zápisu). 

 

P. Ondráček – KK ČSJ – informoval, že proběhlo zasedání Kontrolní komise ČSJ, na kterém byl 

schválen plán pravidelných kontrol KK ČSJ za rok 2020, viz příloha tohoto zápisu. 

 

V. Brabec – LK, KLT – podal informace z World Sailing Council Meetingu, kterého se 24. 6. 2020 

zúčastnil online. 

 

V. Brabec – LK, KLT – informoval, že ve dnech 20. - 21. 6. 2020 proběhl na Lipně závod 

v kitesurfingu organizovaný Yacht klubem Jestřábí a Kiteforce. Václav Brabec informoval o 

jednáních s kiteboardingovou komunitou a o krocích, které povedou k založení národní třídové 

asociace – Český Kitesurfing.  

 

V. Brabec – LK, KLT – informoval o přípravách pracovního prostředí pro tvorbu termínového 

kalendáře.  

 

V. Brabec – LK, KLT – informoval, že byly zahájeny práce v rámci KR na překladu Závodních 

pravidel jachtingu 2021-2024.  

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 20. srpna 2020 od 12 hod. přes Microsoft Teams. 

 

 

 

 

Seznam příloh zápisu: 

1. Zprávy trenérů SCM a SpS za červen  

2. Zápis z průběhu výběrového řízení na trenéra SCM Techno 293, RS:X 

3. Přehled práce PR manažerky za květen a červen 2020 a plán práce na červenec a srpen 2020 

4. Plán pravidelných kontrol činnosti ČSJ pro rok 2020 

 



 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za červen 2020 

 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: Laser 
Trenér: Štěpán Novotný 
Datum: 4.7.2020 
 

• Trénink Laser Standard Nové Mlýny 9.-11.6 
o Účastníci Viktor Teplý, Jakub Halouzka, Benjamin Přikryl, Vítězslav Moučka. 
o Původní plán bylo trénovat 4 dny, nakonec kvůli nepříznivé předpovědi byl trénink ukončen 

třetím dnem. 
o Trénink zaměřen na cvičné rozjížďky a speed testy. 
o Vítr od 3-8 m/s. 

• Trénink Laser Radial Máchovo jezero 17.6. 
o Účast Zdeněk Vysloužil, Jiří Vacula, Andrew Lawson, 2x adepti na L4,7. 
o Slabý proměnlivý vítr 2-4m/s. 
o Trénink zaměřen na manévry a starty. 

• Závod Laser Radial Brněnská přehrada 20.-21.6. 
o Účast Klára Himmelová, Markéta Kališová, Jiří Himmel, Jiří Vacula, Andrew Lawson, Zdeněk 

Vysloužil. 
o Vítr 6-8 m/s poměrně stálý s ohledem na malou vodu. 
o Svěřenci nezávodili dobře, nebyli schopni rychle reagovat na změny a díky tomu se 

propadali hned v první části závodu. Ale během závodu postupné zlepšení. Druhý den již 
závodili mnohem lépe. 

o Umístění (19 lodí) 
 5. A.Lawson 
 6. K. Himmelová 
 9. J. Himmel 
 10. J. Vacula 
 11. Z. Vysloužil 
 15. M. Kališová (je velmi lehká na silný vítr)  



 
 

 
 

 

 

• Trénink+ závod Laser Radial Velké Dářko 22.-28.6. 
o Účast Klára Himmelová, Markéta Kališová, Jiří Himmel, Jiří Vacula, Andrew Lawson, Zdeněk 

Vysloužil. 
o Velmi dobrý vítr, první den 10-14 m/s, další dny 5-8 m/s. 
o Trénink zaměřen hlavně na závodní přípravy, starty a rozjížďky. Rozbory taktiky. 
o Na závod úplně jiné podmínky, vítr 1-4 m/s. 
o Svěřenci závodili v podobně proměnlivých podmínkách jako na Brněnské přehradě, ale 

většina si vedla mnohem lépe po taktické stránce.  
o Umístění 15 lodí: 

 3. K. Himmelová 
 4. J. Vacaula 
 5. A. Lawson 
 6. J. Himmel 
 7. M. Kališová 
 14. Z. Vysloužil (závod se mu absolutně nepovedl, velké problémy s rychlostí lodi a 

taktické chyby) 

 



 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za červen 2020 

 

Sportovní středisko 
Lodní třída: Optimist 
Trenér: Nikol Staňková 
Datum: 6.7.2020 
 

• Závod moravského poháru Kroměříž 

- Účast: L. Dokoupilová, B. Dokoupilová, A. Rabasová, J. Přikryl 
- Vítr: 3 – 10 kt 

- Výsledky: 1. L. Dokoupilová, 2. J. Přikryl, 3. B. Dokoupilová, 4. A. Rabasová 

 

•  Trénink a závod Izola, Slovinsko 
- Účast: B. Dokoupilová, J. Přikryl, K. Lojková, A. Rabasová, M. Ráža, K. Chalupníková, T. 

Peterka 

- Vítr: 3 – 12 kt 
 
Trénink družstva SpS probíhal 5 dní z čehož 3 dny byli závodníci součástí mezinárodní 

tréninkové kliniky pod vedením Mauricia Benčiče. Maurizio nám opět předal mnoho 
cenných rad a závodníci si ho velmi oblíbili. Nejvíce jsem zcela jistě ze spolupráce 

s Mauriziem těžila já během společně stráveného času na jednom člunu. Maurizio je 
trenérská kapacita a trénoval několik mistrů světa či kontinentálních mistrovství. 

Zároveň má na starosti výrobu plachet One Sails, které jsou aktuálně jedny z nejlepších. 
Většina závodníků SpS na plachtách One Sails závodí, Mauriziovo rady k trimu byly velmi 

užitečné.  
 

Chtěla bych poděkovat ČSJ, že podporuje mé vzdělávání a umožňuje tyto formy 
trenérských spoluprací. Sama jsem byla aktivní závodnicí a pohled z trenérského člunu je 

zcela odlišný od pohledu závodníka. Jsem tedy ráda, že mám možnost se v trenérské 
praxi stále vzdělávat a letošních 5 dní strávených s Mauriziem pro mne i zúčastněné 
závodníky bylo velkým přínosem.  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

• Výsledky TOP 5  

 

1. J. Přikryl 768 bodů 

2. K. Lojková 650 bodů 

3. F. Burda 644 bodů 

4. B. Dokoupilová 619 bodů 

5. L. Dokoupilová 553 bodů 

 

• Hodnocení členů: 

L. Kraus – závodník se doposud nezúčastnil žádného tréninku společně s  SpS. Jeho zákonný zástupce nereaguje na 

žádné zprávy a zatím nepotvrdil závodníkovo účast na žádném ze společných tréninků během léta / brzkého 

podzimu. Závodníkovo setrvání ve sportovním středisku vzhledem k jeho neaktivitě pozbývá významu, zároveň neplní 

základní požadavky pro členy SpS.  

K. Chalupníková – závodnice již letos byla 42 dní na Optimistu a 19 dní na windsurfu. Klára během letošní sezóny 

velice vylepšila techniku jízdy a na Optimistu se již cítí jistěji. Účastnila se velice aktivně většiny naplánovaných 

tréninků. 

V. Tlapák – závodník se doposud nezúčastnil žádného tréninku společně s  SpS, také bohužel nevyplňuje tréninkový 

deník Opti Leader ani jinak neinformuje o své aktivitě. Závodník tedy neplní požadavky pro členy SpS a jeho setrvání 

ve sportovním středisku tak nemá žádný význam.  

Z. Tlapáková – závodnice se letos také ještě nezúčastnila žádného tréninku se sportovním střediskem a zákonná 

zástupkyně komunikuje velmi sporadicky. Tréninkový deník závodnice poprvé vyplnila v polovině června, od té doby 

opět tréninkový deník, který má vyplňovat 1 x týdně neaktualizuje.  

T. Peterka – nový člen SpS, který již byl na tréninku ve slovinské Izole. Tomáš je velmi ctižádostivý a snaživý. Jeho 

slabší stránkou je technika jízdy ve vlnách a nedostatečná vyježděnost ve větším poli. Tomáš má potenciál a rychle 

se učí z vlastních chyb. Do týmu rychle zapadl a je spolehlivým parťák. 



Zápis z průběhu výběrového řízení na trenéra SCM Techno 293 
Hodnotící komise 

 
 
 
Členové hodnotící komise: 

1.     Ondřej Bobek 
2.     Vladimír Dvořák 
3.     Tomáš Musil 
4.     Martin Žižka 
5.     Patrik Hrdina 

  
Členové hodnotící komise pro část „Preference ČWA a Techno 293“ 

1.     Marek Raška (ČWA) 
2.     Jan Štěpánek (Techno 293) 

 
 
Dne 13.7.2020 v 12:00 SELČ byl ukončen příjem přihlášek do výběrového řízení. 
 
Dne 13.7.2020 v 19:00 byly za video dohledu otevřeny přijaté přihlášky. 

● Přihlášky otevíral: Ondřej Bobek 
● Celkový počet přijatých přihlášek: 1 (jedna) 
● Video dohled: M.Žižka, V.Dvořák 
● Veškeré dokumenty byly následně zpřístupněny všem členům hodnotící komise 

 
Dne 14.7.2020 byla provedena kontrola splnění kvalifikačních požadavků pro přijetí do 
výběrového řízení. Vyhodnocení níže: 
 

 
 
 



 
Závěry z hodnocení kvalifikačních požadavků: 

● Do výběrového řízení byli přijati: 
○ Milan Hájek 

 
Členové hodnotící komise prošli doručené podklady jediného uchazeče - Milana Hájka. Z 
důvodu pozbytí smyslu nebylo k bodovému hodnocení přistoupeno.  
 
 
Na základě dodaných podkladů hlasovali členové hodnotící komise následovně: 

● Doporučujeme Milana Hájka na pozici trenéra SCM Techno 293: 
○ Hodnotící komise: (80% váha) 

■ PRO: 5 (Bobek, Musil, Žižka, Dvořák, Hrdina) 
■ PROTI: 0 - 
■ ZDRŽEL SE: 0 - 

○ Hodnotící komise pro část “preference ČWA a Techno 293”: (20% váha) 
■ PRO: 2 (Štěpánek, Raška) 
■ PROTI: 0 -  
■ ZDRŽEL SE: 0 - 

○ Výsledek hlasování: 100 % PRO 
 
 
Závěr: 

Hodnotící komise doporučuje VV ČSJ přijmout na pozici trenéra SCM Techno 
293 uchazeče Milana Hájka. 

 
 
 
Za hodnotící komisi zapsal: Ondřej Bobek 
Dne 15.7.2020 
 
Zápis byl schválen hodnotící komisí: 

● PRO: 7 (Musil, Žižka, Raška, Hrdina, Bobek, Štěpánek, Dvořák) 
● PROTI: 0 - 
● ZDRŽEL SE: 0 - 

Zápis byl schválen jednohlasně. 
 
 
 



 
 

 
 
 

Přehled PR květen a červen 2020 
 
1) Hlavní závody a akce propagovány v médiích: 
Tréninky reprezentantů na vodě – natáčení Lipno TV Prima – hlavní zprávy + CCN News + Český rozhlas  
Rozhovor Neil Coxon do dalších médií a do Českého rozhlasu 
První závody na Mlýnech a na Rozkoši – ČT v Brankách a na iDnes 
Pohár a seminář trenérů na Nechranicích – ČT v Brankách 
MČR katamaranů – ČT v Brankách, na Lipně se natáčel také Olympijský magazín s Karlem Lavickým a 
Dobré ráno 
MČR Tornado – Prima CNN 
Česká jachtařská liga – Seznam zprávy 
MČR Vaurien a České poháry různých tříd – různá tištěná a internetová média 
 
2) Focení a rozhovory: Lipno BIC Techno, Rozkoš Finn, Nechranice Laser, Nové Mlýny Optimist 
 
3) Konference ČSJ a příprava prezentace PR komise 
 
4) Virtuální schůzka s reprezentanty na téma PR a komunikace – proběhla virtuální schůzka 
s reprezentanty pro zlepšení komunikace a zajišťování obrazových materiálů a informací  
 
5) Web – pokračovala aktualizace údajů reprezentantů, lodních tříd, klubů a dalších stránek  
 
6) Schůzky se zástupci kiteboardingu a pořadateli námořních závodů v Chorvatsku – setkala jsem se se 
zástupci kitebordingu a několika pořadateli námořních závodů s cílem spolupracovat na propagaci všech 
forem jachtingu. 
 
7) Nominace na Díky trenére – ve finálové 16 má jachting dva zástupce. 
 
8) Seminář o tréninkových denících Yarmill – zúčastnila jsem se zajímavého semináře se známými trenéry 
různých sportů (biatlon, lyžování, kanoistika atd.), v plánu je schůzka s tvůrci Yarmillu za účelem možností 
jeho případného využití pro jachting. 
 

Plán práce na červenec a srpen 2020 
 
1) Závody a akce k propagaci – nejdůležitější akce pro zpravodajství: 
MČR, České poháry a všechny zahraniční závody, které se uskuteční 
Závod olympijských nadějí Optimist 
Česká jachtařská liga 
Czech Windsurfer Cup 
Rozhovor s předsedou ČSJ 
 
2) Web – dokončení aktualizace údajů všech částí webu. 
 
3) Výstava FOR BOAT – je přesunuta na 9.–11. 10. – prezentace ČSJ by měla proběhnout v kompletním 
rozsahu, jak bylo plánováno na jaro. Všechny dohody s výstavištěm zůstávají v platnosti. Pokud by se 
výstava nemohla uskutečnit ani na podzim, vše se automaticky přesune na jaro 2021. V plánu je schůzka 
s organizátory. 



 
 

 
 
 

 
4) Virtuální schůzka s reprezentanty – plánujeme další schůzku pro upřesnění plánů na zbytek sezony 
 
5) Schůzka s Yarmillem 
 
6) Příprava plánu PR a marketingu ČSJ na následující období 2021–24 
 
12. 7. 2020  
 
Eva Skořepová 
 



Plán pravidelných kontrol Kontrolní komise ČSJ za rok 2020 

     

 

 

 

1. Kontrola hospodaření s majetkem ČSJ        (P. Schwarz, listopad  2020) 

 

2. Kontrola hospodaření Sportovního centra mládeže ČSJ (SCM)  

    a Sportovních středisek (SpS) za rok 2020  

(P. Kučera, leden 2021) 

      

3. Kontrola hospodaření komise mládeže ČSJ za rok 2020   

               (P. Sládeček, únor 2021) 

 

4. Kontrola hospodaření reprezentačních družstev ČSJ za rok 2020  

                   (J. Bobek, únor 2021) 

 

 

5. Kontrola hospodaření ČSJ za rok 2020                 (J. Bobek, březen 2021)  
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