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Zápis z jednání VV ČSJ
Čtvrtek, 21. listopadu 2019, 12:00, YC CERE, Praha 4 - Podolí
Přítomni: Bobek, Brabec (od 13:50), Fantová (od 13:00), Kraus, Musil, Soušek (do 13:45), Vašík,
Sünderhauf (do 16:45)
Omluveni: Lambl
PR: Skořepová (od 13:15)
KK: Ondráček
Výkonný výbor jednohlasně potvrdil rozhodnutí předsedy ČSJ Radima Vašíka o kooptaci člena VV
ČSJ Ondřeje Bobka za odstoupivšího Milana Páleníčka.
Výsledky hlasovaní per rollam ze dne 6. 11. 2019 - 1) Návrh trenéra na složení členů SCM
29er; 2) Návrh trenéra na složení členů SCM s SpS Bic Techno
1) Výkonný výbor schválil návrh trenéra SCM 29er Davida Křížka na složení členů SCM 29er pro
rok 2020 následovně:
SCM 29er A: Jaroslav Čermák - Petr Košťál, Michal Krsička - Lukáš Krsička, Anna Justová Barbora Šabatová, Šimon Jurečka - Matěj Jurečka, Lucie Košatová - Anna Košťálová
SCM 29er B: Vojtěch Cibulka - Petr Tupý, Tibor Nevelöš - Adam Nevelöš, Markéta Bauerová Vanda Paigerová, Alexander Nahodil - Jan Sušil, Lukáš Dadák - Dan Viščor, Anna Teubnerová,
Tadeáš Tkadlec - Adam Hudec
Hlasování proběhlo v následujícím poměru hlasů:
Pro: Václav Brabec, Kateřina Fantová, Jan Kraus, Vojtěch Lambl, Tomáš Musil, Martin Soušek,
Zdeněk Sünderhauf, Radim Vašík
Proti: 0
Zdržel se: 0
2) Výkonný výbor schválil návrh trenéra SCM a SpS Bic Techno 293 Karla Lavického na složení
členů SpS a SCM Bic Techno 293 pro rok 2020 následovně:
SpS Bic Techno 293 A: Nela Sadílková, Tibor Nevelöš, Nicol Říčanová
SpS Bic Techno 293 B: Markéta Štěpánková
SCM Bic Techno 293 A: Kateřina Švíková, Kristýna Piňosová, Kristýna Chalupníková, David
Drda, Adam Nevelöš
SCM Bic Techno 293 B: Kateřina Altmannová, Barbora Švíková
Hlasování proběhlo v následujícím poměru hlasů:
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Pro: Václav Brabec, Kateřina Fantová, Jan Kraus, Vojtěch Lambl, Tomáš Musil, Martin Soušek,
Zdeněk Sünderhauf, Radim Vašík
Proti: 0
Zdržel se: 0
Jako host se zúčastnil zasedání Výkonného výboru Radek Sünderhauf, aby představil členům VV
možnosti programu Microsoft Office 365 a Microsoft Teams pro potřeby ČSJ.
1) Projednání zápisu
Zápis z říjnového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.
K úkolu 19-23 (Zpracovat a zaslat členům VV návrh strategie komunikace ČSJ):
Úkol splněn. K. Fantová předložila členům VV návrh Strategie komunikace ČSJ pro období 2020 –
2022, ve kterém jsou zapracovány připomínky členů PR komise. Za velký přínos PR komise
považuje nabídku M. Horanské z Newtonmedia, která bude každý den dělat monitoring médií
týkajících se jachtingu. Výkonný výbor vzal tento návrh na vědomí.
K úkolu 19-46 (Zaslat M. Souškovi do 5. 12. 2019 požadavky na rozdělení rozpočtu ve svých
kapitolách dle stanovených celkových nákladů 2020):
Úkol trvá. Na základě dnešního jednaní členové VV zašlou M. Souškovi požadavky na rozdělení
rozpočtu ve svých kapitolách dle stanovených celkových nákladů do 5. 12. 2019.
2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ
Z. Sünderhauf – TMK – podal informace z jednání Trenérsko-metodické komise a Jachtařské
akademie. Zápis z jednání TMK a JA je přílohou tohoto zápisu.
Z. Sünderhauf – TMK – předložil návrh na doplnění Trenérsko-metodické komise o následující
členy: Robert Kába, Nikol Staňková, Štěpán Novotný, Ondřej Bobek, Jakub Kozelský, Ivan Šenkýř
Milan Hájek, Jan Hirnšal, David Křížek. VV hlasováním (pro: Brabec, Fantová, Kraus, Musil,
Vašík, Sünderhauf; proti: 0; zdržel se: Bobek) návrh na doplnění členů TMK schválil. VV ukládá
D. Dvořákové doplnit nové členy TMK na webu ČSJ.
Z. Sünderhauf – TMK – předložil návrh úprav směrnice D6. VV hlasováním (pro: Brabec, Bobek,
Fantová, Musil, Vašík; proti: 0; zdržel se: Kraus, Sünderhauf) návrh úprav směrnice D6 schválil a
ukládá D. Dvořákové zveřejnit nové znění směrnice D6 na webu ČSJ v sekci dokumenty.
3) Informace předsedy KVS, trenérů SCM a SpS / nominace na mezinárodní závody
J. Kraus – KVS – podal informace z průběhu oponentur v Centru sportu MV ČR Olymp, které se
konaly 19. 11. 2019. Spolu s J. Krausem se oponentur účastnil člen KVS M. Maier. Zde J. Kraus
vyzdvihl profesionální a velmi precizní zhodnocení výkonnosti reprezentantů Michaelem Maierem,
stejně jako jím přednesenou zprávu o budoucím předpokládaném vývoji olympijského jachtingu.
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Pro rok 2020 zůstávají zařazeni Ondra a Viktor Teplých na pozici instruktor sportu na plný úvazek
(tj. beze změny). Karlovi Lavickému je nově navýšen úvazek z polovičního na plný. Jakub
Halouzka nebude pokračovat na pozici smluvní sportovec.
J. Kraus – KVS – předložil návrh KVS na přerozdělení rezervy KVS, následovně:

Člen RD
Teplý V. – 90
Teplý O. - 95
Lavický - 85
Bezděková – 95
Vaďurová 93+Tkad 99
Halouzka Jak. - 97
Slívová – 91
Švíková K. – 01

Celkový
příspěvek
762 315 Kč
1 039 546 Kč
686 014 Kč
607 482 Kč
687 685 Kč
398 848 Kč
250 000 Kč
310 000 Kč

Rezerva 400.000 Kč

60 000 Kč
60 000 Kč
100 000 Kč
30 000 Kč
90 000 Kč
0 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč

CELKEM 2019
822 315 Kč
1 099 546 Kč
786 014 Kč
637 482 Kč
777 685 Kč
398 848 Kč
280 000 Kč
340 000 Kč

400 000 Kč

T. Musil – místopředseda ČSJ, SÚ – předložil následující protinávrh, který byl hlasováním (pro:
Bobek, Musil, Vašík, Soušek, Sünderhauf; proti: 0; zdržel se: Kraus) schválen:

Člen RD
Teplý V. – 90
Teplý O. - 95
Lavický - 85
Bezděková – 95
Vaďurová 93+Tkad 99
Halouzka Jak. - 97
Slívová – 91
Švíková K. – 01

Celkový
příspěvek
762 315 Kč
1 039 546 Kč
686 014 Kč
607 482 Kč
687 685 Kč
398 848 Kč
250 000 Kč
310 000 Kč

Rezerva 400.000 Kč

50 000 Kč
50 000 Kč
150 000 Kč
20 000 Kč
90 000 Kč
0 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč

CELKEM 2019
812 315 Kč
1 089 546 Kč
836 014 Kč
627 482 Kč
777 685 Kč
398 848 Kč
270 000 Kč
330 000 Kč

400 000 Kč

VV jednohlasně schválil návrh O. Bobka na navýšení nákladového budgetu trenéra SCM Štěpána
Novotného pro rok 2019 o částku 16 215,- Kč.
VV jednohlasně schválil následující návrh místopředsedy ČSJ T. Musila na ohodnocení za výsledky
na ME a MS pro členy RD a RDJ z rozpočtové rezervy ČSJ:
Kristýna Chalupníková za 9. místo MSJ Bic Techno 293 (U15 dívky), Puerto Sherry (ESP) –
19 251,- Kč
Nela Sadílková za 13. místo MSJ Bic Techno 293 (U15 dívky), Puerto Sherry (ESP) – 14 881,- Kč
Nicol Říčanová za 15. místo MSJ Bic Techno 293 (U15 dívky), Puerto Sherry (ESP) – 13 233,- Kč
Výkonný výbor všem závodníkům gratuluje!
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Výkonný výbor vzal na vědomí zprávy trenéra SCM 29er a SCM Bic Techno 293 za říjen.
Předložené zprávy jsou přílohou tohoto zápisu.
J. Kraus – KVS – KTM a KVS se dohodli na následujícím rozdělení kompetencí směrem
k trenérům a závodníkům takto:
 KTM bude řídit práci trenérů SCM a SPS a bude zodpovědná za jachtaře zařazené do RDJ.
To znamená, že veškeré sezónní plány, vyúčtování trenérů, trenérské zprávy, tréninkové
plány závodníků zařazených do RDJ, popřípadě další požadované podklady a komunikace
bude směřována na KTM, která bude veškeré podklady vyhodnocovat.
 KVS bude řídit veškerou činnost spojenou s RD. To znamená, že tréninkové plány, plány
sezóny a popřípadě další podklady a komunikace spojená se sportovní činností člena RD
bude směřována na KVS, která bude veškeré podklady vyhodnocovat.
Výkonný výbor vzal informaci na vědomí.
4) MČR 2019
R. Vašík – předseda ČSJ – podal informace z posledního proběhlého MČR Team Race Q. Během
sobotního závodního dne se odjelo rekordních 105 rozjížděk, proto předseda ČSJ R. Vašík vyhlásil
na neděli jedničkový závod „O pohár předsedy“
5) Čerpání rozpočtu 2019
VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 20. 11. 2019.
6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
R. Vašík – předseda ČSJ – podal informace z porady předsedů svazů, která se konala 14. listopadu
2019 na Strahově v aule ČUS.
R. Vašík – předseda ČSJ – podal informace ze schůzky s předsedou ČOV Jiřím Kejvalem, která se
konala 21. 11. 2019 od 10:00 v sídle ČOV.
VV schválil nominaci Alessie Palanti do ankety „Juniorský sportovec roku 2019“, kterou pořádá
Česká nadace sportovní reprezentace.
VV jednohlasně schválil Marka Pavlovského do funkce předsedy Komise rozhodčích ČSJ.
7) Různé
Výkonný výbor vzal na vědomí přehled činnosti PR manažerky ČSJ za září a říjen 2019 a plán
činnosti na listopad-prosinec 2019 (viz příloha tohoto zápisu).
Eva Skořepová – PR manažerka ČSJ – informovala o tom, že na webu ČSJ je zveřejněná výzva
k zasílání nominací do ankety „Jachtař roku 2019“. Termín pro zasílání nominací PR manažerce
E. Skořepové je do 30. 11. 2019.
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Eva Skořepová – PR manažerka ČSJ – informovala, že byla uzavřená reciproční smlouva mezi ČSJ
a ABF, a.s. Český svaz jachtingu má stejně jako v loňském roce možnost prezentovat český jachting
na výstavě FOR BOAT v Praze 13. - 15. 3. 2020 (www.forboat.cz). K dispozici bude přibližně
stejně velká výstavní plocha jako vloni, pravděpodobně opět u velkého bazénu (22 x 7 m - hloubka
pouze 0,5 m), na němž poplují plachetnice Optimist, surfy a paddleboardy a případně další lodě.
K. Fantová – KKK – podala informaci, že pracovní setkaní představitelů krajů a klubů ČSJ se bude
konat 10. - 12. ledna 2020 v Brně (hotel Rakovec).
V. Brabec – LK, KLT – předložil návrh na doplnění členů Komise lodních tříd následovně: Patrik
Hrdina, Adela Rašková, Jan Myslík a Petr Sládeček. VV návrh na zařazení nových členů KLT
jednohlasně schválil a ukládá D. Dvořákové doplnit nové členy KLT na webu ČSJ.
V. Brabec – LK, KLT – podal informace z průběhu Konference World Sailing, která se konala 26.
10. – 3. 11. 2019 na Bermudách.
T. Musil – místopředseda ČSJ, SÚ – podal informace z jednání Komise mládeže a rozvoje členské
základny, které se konalo 19. 11. 2019. Komise mládeže a rozvoj členské základny na základě
úvodního průzkumu potřeb klubů ČSJ připravila dotazník pro všechny kluby se zájmem o práci
s mládeží, který bude zveřejněn na webu ČSJ v pátek 22. 11. 2019. Na základě vyhodnocení bude
připraven způsob pro přidělování nově pořízených lodí Optimist a Laser, který bude předložen na
prosincovém zasedání VV.
Zápis z KMR je přílohou tohoto zápisu.
Výkonný výbor hlasováním (pro: Brabec, Fantová, Kraus, Musil, Vašík; proti: 0; zdržel se: Bobek)
rozhodl o jmenování Ondřeje Bobka předsedou Komise talentované mládeže za odstoupivšího
Milana Páleníčka.
Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 12. prosince 2019 od 12 hod. v YC CERE.
Seznam příloh zápisu:
1. Zápis z jednání TMK a JK
2. Zpráva trenéra SCM 29er za říjen 2019
3. Zpráva trenéra SCM Bic Techno 293 za září a říjen 2019
4. Přehled PR září a říjen a plán na listopad a prosinec 2019
5. Zápis z jednání komise mládeže a rozvoje členské základny

Zápis ze setkání Trenérsko- metodické komise a Jachtařské akademie
19. 11. 2019, 16:00 – 18:00
Přítomni: 13 účastníků
Členové Trenérsko- metodické komise: Zdeněk Sünderhauf, Michal Kučera, Josef
Čermák, Franta Bauer
Noví členové TMK: Jan Hirnšál, Robert Kába, Ondřej Bobek, Ivan Šenkýř
Tým Jachtařské akademie: Denisa Binjošová, Jiřina Faloutová, Radek Sünderhauf
Hosté: Johanka Kořánová, Tomáš Musil, Martin Žižka
Zahájení: Zdeněk Sünderhauf
1. Radek Sünderhauf - Informace o Jachtařské akademii, na webu JA už celkem 170
videí a 56 příspěvků. Je možné získat též statistiky z webu. Nejvíce sledované
trenéry jsou scénáře tréninků.

Získali jsme od Microsoftu Office 365 - na 150 až 300 licencí na Microsoft Teams pro
ČSJ, pilot pro TMK a Jachtařskou akademii, testování pro rozhodčí na JA. Microsoft
Teams nahrazují Skype a bude to skvělá platforma pro společnou komunikaci,
novinky, konference, úložiště dat, možné různé stupně oprávnění, funkce host atd.
Je možné též propojit s Google doc, s Dropboxem.
2. Zdeněk Sünderhauf- další směřování TMK a JA k OH 2024

Podrobné představení činnosti JA.
Smyslem je základní fungování v oddílech a účast na OH 2024.





Jachting v oddílech
Školení trenérů III. třídy
Rekvalifikace trenérů II. třídy /stále se zlepšuje
Dvouleté studium trenérů I. třídy

Dále jsou realizovány tyto aktivity:







Přednášky – motivace, vzdělávání
Sport mentor – Marian Jelínek
Met. Koučing – Marian Jelínek
Kondiční příprava – Johanka Kořánová, Kuba, Patrik
Vzdělávání široké veřejnosti prostřednictvím informací na JA
Nastavení fungování PR Jachtařské akademie směrem k závodníkům, trenérům, klubům a
jachtařské veřejnosti

3.

Michal Kučera- Rozvoj mládežnického jachtingu v oddílech viz: http://www.jachtakademie.cz/aktivity/novinky/10-kategorie/107-rozvoj-mladeznickeho-jachtingu-vklubech/







V roce 2019 pilotní projekt metodika, kdy se přihlásilo 7 oddílů, nakonec
spolupracovaly 4 oddíly/ VS Duchcov, YC Pardubice, JK Sokolov a YC DIM Bezdrev
FTVS sportovní trenér dětí prof. Perič, 5P pro motivaci dětí ke sportu
4 trenéři ve studiu na trenéra I. třídy- Čutka, Lavický, Rozlivková a Kučera
U dětí důležitá kreativní rozcvička
Plán na 2020 – zvýšit počet zapojených oddílů ze 4 na 8

Pětiletka obsah:




Vytváření podmínek pro spádové oblasti
Příprava závodníků
Zpřístupňovat materiály přes Jachtařskou akademii

Pracovní plán: soustředění na SportMentora, návrh- uspořádat regatu Jachtařské
akademie
Tomáš Karas- zhodnocení Rekvalifikace na trenéra II. třídy 2019 a doporučení ke
zlepšení- viz presentace
Koučing na závodech s Kubou Kozelským- velmi dobře hodnoceno, jako celá
Rekvalifikace.
5. Zdeněk Sünderhauf- Návrh Rekvalifikace na trenéra II. třídy v roce 2020
1. Přihlášky: je plně obsazeno- 14 účastníků. Je možno se přihlásit již na rok 2021!
2. Cena: 3 800 Kč, které požaduje FTVS UK Praha, ostatní aktivity jsou hrazeny ČSJ. Při výjezdech na akce
mimo ČR je potřeba počítat se zvýšenými náklady.

3. Místo konání:
a. Jachtařské přednášky- Přírodovědecká fakulta UK Praha, Hlavova 2, Praha 2, vždy od 18. 30
hod.

b. Vědecký základ sportovního tréninku- FTVS UK Praha, Trenérská škola, José Martího 269/ 31,
Praha 6

c. Praktické semináře- připravujeme novou formu, určitě budeme končit koučingem s Kubou
Kozelským při závodě na Nových mlýnech. Dále připravujeme možnost zúčastnit se
vrcholných akcí s reprezentačními trenéry a to s Davidem Křížkem, Nikol Staňkovou,
Štěpánem Novotným a Karlem Lavickým! Ještě upřesníme Praktický seminář s Milanem
Hájkem v Brně, při soustředění lodní třídy FEVA.

4. Kdo se může zúčastnit: každý trenér III. třídy, který má ukončené středoškolské stadium
5. Zahájení: 14. 1. 2020 V 18. 30 na Přírodovědecké fakultě UK, Hlavova 2, Praha 2

Rekvalifikace se skládá z těchto výukových modulů:

1. 14. – 16. 2. a 21. – 23. 2. 2020 Vědecký základ sportovního tréninku, pořádá FTVS UK Praha- 50 hodin
2. 25. 1. – 10. 3. Povinná série přednášek, pořádá Jachtařská akademie ČSJ

14. 1. 2020- Karel Lavický: Cesta k účasti na třetí olympiádu- Tokio 2020-povinné

21. 1. 2020- Christian Dumard: Navigace na moři a příprava Werther routingu pro
světový rekord
28. 1. 2020- Marian Jelínek: Motivace dětí pro sport v době blahobytu- povinné
4. 2. 2020- Martin Trčka: Management a příprava na závody a taktika v závoděpovinné
11. 2. 2020- Italský trenér Fabricio ( v jednání)- povinné
18. 2. 2020- Jan Hirnšál: Elektronická výbava závodních, námořních lodí a jejich
používání
25. 2. 2020- Roman Teplý: Meteo stanice a koučink v závodě- povinné
3. 3. 2020- Petr Ondráček: Metody překonávání bouří na moři
10. 3. 2020- Václav Brabec, Marek Pavlovský: Závodní pravidla a řešení protestních
situací- povinné
3. Samostudium z vybraných témat na Jachtařské akademii
a. První pomoc a vodní záchrana- 4 hodiny
i.
Jan Sedláček viz.- http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/24-prvnipomoc-a-vodni-zachrana/

b. Spouštění na vodu trenérského člunu, manévry a údržba- 2 hodiny
i.
František Bauer viz.- http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/8kategorie/79-spousteni-na-vodu-trenerskeho-clunu-manevry-a-jeho-udrzba/.

c. Předpověď počasí a meteo- 10 hodin
i.
Meteorologie- Petr Dvořák viz.-http://www.jachtakademie.cz/vzdelavani/novinky/58-meteorologie/.
ii.
Navigační a weather routing systémy- Milan Koláček viz.- http://www.jachtakademie.cz/vzdelavani/novinky/60-navigacni-a-weather-routing-systemy-na-mori/.
d. Olympijská kampaň a scénáře tréninků- 8 hodiny
i.
Olympijská kampaň- Jakub Kozelský viz.- http://www.jachtakademie.cz/aktivity/novinky/10-kategorie/69-olympijska-kampan/
ii.
Scénáře tréninků- Jakub Kozelský viz.- http://www.jachtakademie.cz/aktivity/novinky/10-kategorie/73-scenare-treninku/
e. Taktika a strategie v závodě- 9 hodin

i.
ii.

Taktika a strategie v závodě na moři- Milan Hájek viz.- http://www.jachtakademie.cz/vzdelavani/novinky/63-taktika-a-strategie-namornich-lodi/
iii.
Taktika a strategie v okruhovém závodě- Petr Fiala viz.- http://www.jachtakademie.cz/vzdelavani/novinky/40-taktika-a-strategie-pri-zavode/
f. Plánování kampaně a koučování závodníků- 14 hodin
i.
Ian Cligton , kap. 1. viz.- http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/novinky/10kategorie/55-planovani-kampane-a-koucovani-zavodniku-i/
ii.
Ian Clington, kap. 2. viz.- http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/novinky/10kategorie/56-planovani-kampane-a-koucovani-zavodniku-ii/
iii.
Ian Clington, kap. 3. viz.- http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/novinky/10kategorie/57-planovani-kampane-a-koucovani-zavodniku-iii/
4. Praktické semináře pod vedením trenérů 1. třídy- celkem minimálně 40 hodin

1.
1. Praktický seminář v termínu 8. – 10. května 2020- předběžný termín, hlavní kouč Milan Hájek, Brno.
2. Praktický seminář v termínu 25. – 27. září 2020- předběžný termín, hlavní kouč Jakub Kozelský, lokalitaNové Mlýny. Ke koučování se využijí závodníci z právě probíhajících závodů!!!
Výjezdy s repre trenéry se budou průběžně upřesňovat.
Závěrečný test a pohovor.
Vydání osvědčení.

6. Směrnice D6 - schválena
7. Závěr
Zapsala: Jiřina Faloutová

Sportovní centrum mládeže
Lodní třída 29er
David Křížek - trenér SCM
30. října 2019

Pravidelná měsíční zpráva o činnosti 10/2019

V říjnu se Sportovní centrum mládeže lodní třídy 29er vydalo na Lago di Garda, kde se osm
posádek po několikadenním tréninku zúčastnilo finálového závodu série Eurocup.
29er Eurocup Final
Skvělé výsledky vybojoval Czech 29er Team na finálovém závodě série Eurocup na italském
Lago di Garda. Posádka Jára Čermák a Petr Košťál dokončila regatu na úžasném 17. místě
a v absolutním hodnocení série jim patří 13. příčka z téměř 450 týmů. Jen o 3 místa za nimi
na 16. místě skončila mladá sourozenecká dvojice Michal a Lukáš Krsičkovi. Navíc další
naše posádka Anna Justová a Petr Tupý, kteří obsadili 43. místo, nakonec zvítězili v
kategorii smíšených dvojic.
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29er - Eurocup
na Balatonu

Úvodní dva dny kvalifikace nebyly vůbec jednoduché. Vítr často měnil svoji sílu i směr.
Severní vítr Peler přeskakoval na jižní Oru a někdy nečekaně přišlo i Montevento. Ve flotile
100 lodí ze 16 zemí světa závodilo celkem osm českých posádek. V nestálých podmínkách
si nejlépe vedla brněnská smíšená dvojice Anna Justová a Petr Tupý. Do zlaté skupiny, tedy
mezi prvních 50 lodí postoupili ještě Jára Čermák a Petr Košťál a sourozenci Michal a Lukáš
Krsičkovi.
V následujících dvou dnech Gardské jezero ukázalo svoji tvář a všech osm finálových
rozjížděk bylo odjeto ve velmi silném větru. Nebyla tak nouze o dramatické situace a řadu
převržení. Zuzana Vychová s Annou Teubnerovou nakonec do větrných rozjížděk
nenastoupily. Kormidelnice si teprve zvyká na novou lodní třídu a tak raději zvolily trénink na
hladké vodě před Riva del Garda. Závod nevyšel Lucii Košatové a Anně Košťálové. Lucie si
totiž v jedné z úvodních rozjížděk pochroumala nohu a toto bolestivé zranění ji vyřadilo z
bojů.
Radost nám udělali sourozenci Krsičkové, kteří v kvalifikaci jezdili skvěle ve slabším a
středním větru a díky bojovnosti postoupili poprvé do zlaté skupiny. Vzhledem k jejich nízké
hmotnosti je celkové 43. místo v tak náročných povětrnostních podmínkách dobrým
úspěchem. Pochvalu zaslouží také Anna Justová s Petrem Tupým. Těm se skvěle dařilo v
kvalifikaci a větrné finále zvládli také velmi dobře. Celkové 29. místo je velmi dobrým
výsledkem. Anna Justová navíc byla 5. kormidelnicí v absolutním pořadí.
Největší úspěch, i přes trochu horší kvalifikaci, zaznamenali Jaroslav Čermák a Petr Košťál.
V silném větru se neustále zlepšovali a poslední den je dojezdy 13, 12, 18, katapultovaly
mezi prvních 20 týmů. Skvěle rozjetý závod pak zakončili dojezdem na 3. místě a mohli se
tak radovat z celkové 17. příčky a 13. místa v absolutním hodnocení celé série Euro Cup.
“Úvod závodu nevycházel podle našich představ. Několikrát jsme se dostali do první pětky,
ale dost rozjížděk bylo zrušeny kvůli rychle slábnoucímu větru. Na vodě jsme trávili hodně
času a bylo to dost náročné. Finále jsme si ale skvěle užili. Dopoledne foukal silný severní
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vítr Peler a my jsme s Petrem dokázali nastavit dobrou strategii. V samotném závěru se vítr
stočil více z prava, na což jsme okamžitě zareagovali a bylo z toho vedení na návětrné bóji a
3. místo v cíli závěrečné rozjížďky. Děkujeme Českému svazu jachtingu za podporu a také
trenérovi Davidu Křížkovi za celou sezónu,” řekl kormidelník úspěšné posádky Jaroslav
Čermák.
Interní dohoda v SCM 29er říká, že pokud budou chtít závodníci SCM B vycestovat na
zahraniční akci, pak si musí zajistit druhý doprovodný člun. To se tentokrát nestalo a byl to
skutečný problém. V budoucnu je třeba této situaci předcházet, nebo nechat SCM závodit
zcela bez podpory trenéra.
29er Euro Cup Final - Lago di Garda - 100 posádek
1. NOR - M. Berthet / A. Franks-Penty
2. USA - S. Baker / M. Misseroni
3. DEN - J.Ch. Dehn-Toftehoj - M. Fuglbjerg
————————————————————
17. J. Čermák / P. Košťál - YC Pardubice
29. A. Justová / P. Tupý - YC Lodní Sporty Brno
43. M. Krsička / L. Krsička - YC CERE
64. A. Nahodil / J. Sušil - YC CERE
75. A. Milerová / J. Pokorný - YC Dobřichovice
83. M. Bauerová / V. Paigerová - YC CERE
98. L. Košatová / A. Košťálová - ČYK
100. Z. Vychová / A. Teubnerová - YC Neratovice

29er Euro Cup 2019 - 446 posádek
13. J. Čermák / P. Košťál
16. M. Krsička / L. Krsička
43. A. Justová / P. Tupý - 1. mix
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- soutěž aktivity členů SCM

SCM - A
1. J. Čermák / P. Košťál - 2.712 bodů
2. M. Krsička / L. Krsička - 2.390 bodů
3. A. Justová / P. Tupý - 1.905 bodů
SCM - B
1. L. Košatová / A. Košatová - 1.408 bodů
2. T. Nevelöš / A. Nevelöš - 1.383 bodů
3. M. Bauerová / V. Paigerová - 924 bodů
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Poděkování patří Jachtařské akademii, která pro naše závodníky v říjnu zorganizovala
školení Vůdce malého plavidla na Orlíku.

Hodnocení posádek:
J. Čermák / P. Košťál - Posádka předvedla na Gardě skvělé výkony. Zejména pak v silném
větru, kdy se dokázala vyrovnat absolutní světové špičce. Stále jsou problémem starty, ale
na zbytku kurzu je tým na velmi vysoké úrovni.
Adam Ott / David Muzikář - V posádce došlo k rozkolu a nenastoupila do podzimní části.
M. Krsička / L. Krsička - Tým si vedl velmi dobře a v pro ně přijatelných povětrnostních
podmínkách předváděl velmi dobré výkony. Vzhledem k menší hmotnosti zatím nemají
rychlost v silném větru. Techniku již ale zvládají velmi dobře.
Š. Jurečka / M. Jurečka - Posádka se Eurocupu neúčastnila. Bojuje s finanční situací a šetří
prostředky na nákup nových plachet.
A. Justová / P. Tupý - Tým se na konci roku rozdělí, ale na Gardě si vedl naprosto skvěle. V
kvalifikaci to byla dokonce naše nejlepší posádka.
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Czech 29er zahájil spolupráci s výrobcem lan LANEX. Od srpna některé posádky testují
řadu lan. Posádka Čermák a Košťál mají vyměněné všechny provazy.
V listopadu čeká závodníky Sportovního centra mládeže návrat na Lago di Garda, kde
proběhne několikadenní soustředění. Trenér SCM má odtrénováno za toto pololetí 48 dnů z
plánovaných 50.
Další informace na stránkách třídy www.czech29er.cz.

Za SCM 29er vypracoval trenér
David Křížek
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Zpráva o činnosti SCM/ SpS Bic Techno
září, říjen 2019

V září se většina závodníků věnovala škole a posledním pohárovým závodům v ČR.
Naopak říjen byl již plně věnován windsurfingu. A to přípravou na MS a samotným
vrcholem letošní sezony- Mistrovství světa Bic Techno ve španělském Cadizu.
Aktivity- trénink před MS Bic Techno- 18.-25.10.2019- Cadiz, ESP
- MS Bic Techno- 26.10.- 2.11. 2019, Cadiz, ESP
Letos se zúčastnila velmi početná skupina 13 dětí, a to ve všech vypsaných
kategoriích (U15 – dívky, chlapci, U17 – dívky, chlapci). Celkem se MS
zúčastnilo 369 juniorských jachtařů z 36 zemí, všech kontinentů, což znamenalo tu
nejvyšší možnou konkurenci. Na tento vrchol sezóny se všichni připravovali velmi
poctivě. Na soustředění, které proběhlo těsně před samotným závodem, pomohl polský
trenér Lukasz Buderaski. Za to mu patří velký dík, protože přinesl opět několik novinek.
Trénink byl obzvláště koncipován na zvládnutí těžkých podmínek Atlantického oceánu,
tj. velké vlny, silné proudy. V těchto náročných podmínkách si všichni závodníci museli
ve velmi krátkém čase osvojit hlavně akceleraci na startu, která je pro takovýto typ
regaty naprosto klíčová. A musím říci, že se tyto tréninky vyplatily. Všichni od začátku
podávali výkony na hraně svého maxima a někdy i více.
Mimo děvčat v U15 byli všichni rozděleni z důvodu početného pole na 2
skupiny, následně s postupem do zlaté, či stříbrné. Závod začal spíše ve slabším větru,
což bylo pro všechny zklamání, protože se těšili na skluzové podmínky. Nakonec se ale
dokázalo odjet 9 až 12 rozjížděk (dle skupin), a v posledním dni i v silnějším větru.
V půlce závodu se do zlaté skupiny prosadil jak Tibor, tak Adam Nevelöš. Je vidět, že
v tomto roce zase výkonnostně poskočili, a že se vyplatila jejich účast v italském poháru
BIC Techno. Oba dokázali, že je pro ně samozřejmost závodit v poli 50-ti jachtařů a
dojezdy v rozjížďkách zlaté skupiny (Tibor 4, 13 a Adam 11, 12) to potvrdily. Celkově
Tibor obsadil 19. místo z 89-ti závodníků a Adam 21. místo ze 139-ti juniorů, což dává
pro příští rok velký příslib.
Nejpočetnější zastoupení (5 závodnic) jsme měli v kategorii dívky U15. Tam se
obzvláště projevil týmový duch celého týmu, kdy většina děvčat dojížděla standardně
do 15. místa. Nejlépe se celkově umístila, a to na 9. místě, Kristýna Chalupníková, kde
po úspěšném ME v Izraeli potvrdila, že patří do světové Top 10. Velký výkonnostní
posun ukázala Nela Sadílková 13. místem, kdy i ona několikrát měla dojezdy v první
desítce (6,9). Nikol Říčanová zase zaznamenala nejlepší dojezd v rozjížďce ze všech
českých závodníků, a to skvělé 2. místo, celkově se umístila 15-tá. Markéta Štěpánková
také udělala velký posun dopředu (23. místo). Pro všechny z ročníků 2006 je to
předpoklad, že příští sezónu budou určitě atakovat znovu Top 10. Štěpánka Matoušová
statečně bojovala, některé její starty byly excelentní, ale jelikož to byl její první velký
závod, tak i sama může být vcelku spokojena s 47. místem z 59-ti závodnic. To
podobné se dá říci i o Ondrovi Parchomenkovi v kategorii U17 (celkově 118 z 137
juniorů), který si vybral nováčkovskou daň za první velký závod.

U Ondry škoda jedné zrušené rozjížďky, která byla ukončena těsně před posledním
zaďákem, kde byl na perfektním 15. místě.
Další dva závodnici v U15, David Drda a Honza Kuchař, sice nepostoupili do
zlaté skupiny, ale jejich některé dojezdy ve stříbrné skupině (David 4, 10, celkově 51 a
Honza 13, 15 celkově 62 z 89 účastníků) ukázali, že se také nemají za co stydět, a to
přestože David bojoval se slabým větrem a Honza občas ještě s technikou jízdy. Příští
rok to budou mít v U17 doopravdy těžké.
Naše tři závodnice v U17 dívky se sice také dostali „pouze“ do stříbrné skupiny
(konkurence byla doopravdy velká), ale tam již dokázaly bojovat vepředu. Přestože
Kristýna Piňosová patří ještě věkově do nižší kategorie, tak měla v některých
rozjížďkách výborné dojezdy 9, 11, celkově 54. místo. Pevně věřím, že ji příští rok
minimálně zlatá skupina nemine. Z Kačky Altmanové a Báry Švíkové se stávaly každý
den větší a větší bojovnice, Kačka zajela 7. a 10. místo v rozjížďce, kdy se poslední den
posunula hned za Kristýnu na 55. místo. Bára se umístila na solidním 67. místě (dojezdy
ve stříbrné skupině 2×16 místo). V této kategorii startovalo 87 juniorek.
V celkovém hodnocení tedy musím znovu vyzdvihnout týmový duch, který všem
pomáhal k lepším výsledkům a snahu naslouchat radám trenéra. Výsledkový posun
během posledních několika let je opravdu značný. Poslední letošní soustředění proběhne
13.-22.12. opět v Cadizu.

Výsledky MS: U15 dívky: 9. Kristýna Chalupníková
13. Nela Sadílková
15. Nicol Říčanová
23. Markéta Štěpánková
47. Štěpánka Matoušová
U15 chlapci: 19. Tibor Nevelöš
51. David Drda
62. Jan Kuchař
U17 dívky: 54. Kristýna Piňosová
55. Kateřina Altmanová
67. Barbora Švíková
U17 chlapci: 21. Adam Nevelöš
118. Ondřej Parchomenko

Přehled PR září a říjen 2019
1) Hlavní závody a akce propagovány v médiích:
MS RS:X Garda – OH kvalifikace Karla Lavického – Branky body na ČT1, rozhovor na ČT Sport,
iDnes, Dnes, Deník Sport…
- Jana Slívová u Barbory Černoškové v pořadu Téma pro hosty na ČT Sport.
Česká námořní Rallye
ALTEGO a SNĚHURKA propluly NW passage
Minitransat – Pavel Roubal
ME D-One
MČR Q Lipno
MČR Radial a 29er Lipno
ME FD
MČR Vareo
MČR Finn Nové Mlýny
MČR FB, 420, Laser, Evropa… Nové Mlýny
MS, Grand Prix a další závody 2.4mR
MČR Team race
2) Web – pokračovala aktualizace údajů reprezentantů, klubů atd.
3) Jachtař roku 2019
Ve spolupráci s firmou YFA Pavla Winklera proběhl výběr místa:
Galavečer ČSJ spojený s vyhlášením ankety Jachtař roku 2019 proběhne v pátek 6. března 2020 v
kongresovém sále Masarykových kolejí, Praha 6.
4) Jachtařské vycházkové bundy pro reprezentanty
Nabídky od různých dodavatelů oblečení na nákup bund pro reprezentaci byly předány KVS.
5) Výstava FOR BOAT – byla uzavřena smlouva mezi pořadatelem výstavy a ČSJ o spolupráci stejně
jako v předchozích dvou letech – to znamená plocha i stánek zdarma.
6) Získala jsem novinářskou akreditaci pro OH Tokio

Plán práce na listopad a prosinec 2019
1) Závody a akce k propagaci – nejdůležitější akce pro zpravodajství:
MS 49erFX – OH kvalifikace
MS Finn
Jabuka
MČR Team race Q
2) Jachtař roku 2019
- Spolupráce s pořadatelem, příprava a zajištění programu, prodeje vstupenek atd.

- Příprava nominací ke schválení na prosincovém zasedání VV
- Příprava medailonků nominovaných jachtařů pro spuštění hlasování od 1. 1. 2020
3) Výstava FOR Boat 2020
Příprava expozice ČSJ ve spolupráci s výstavištěm, zástupci lodních tříd a klubů
4) Setkání s reprezentanty
Naplánovat na konec roku, případně začátek příštího seminář(e) s reprezentanty a trenéry s cílem
zlepšit jejich komunikaci a prezentaci v médiích.
5) Plán akcí v roce 2020
Dokončit plán mediálně zajímavých a propagačních akcí v roce 2020.
7) Web
Ve spolupráci s Katkou Fantovou průběžně doplňovat dodané informace o klubech na web – kluby
zatím projevily jen minimální zájem
5. 11. 2019
Eva Skořepová

Zápis z jednání Komise mládeže a rozvoje členské
základny - listopad 2019
Přítomni: Žižka, Musil

Omluven: Lambl

1. Potřeby klubů pracujících s mládeží při rozvoji členské základny
Přítomní členové komise mládeže se zúčastnili schůze TMK, v rámci které proběhlo
hodnocení projektu „Rozvoj mládežnického jachtingu v oddílech“ Michala Kučery. Zároveň
byly vyhodnoceny odpovědi došlé od oslovených jachtařských klubů s více jak 8 aktivními
závodníky do 15 let včetně v sezóně 2018. Na základě těchto informací KM navrhuje tuto
sadu otázek pro zjišťování potřeb všech klubů pracujících s mládeží:
 Kolik lodí třídy Optimist na závodní úrovni potřebujete do klubu pořídit?
 Kolik lodí třídy Optimist pro základní výcvik potřebujete do klubu pořídit?
 Kolik lodí třídy Laser potřebujete do klubu pořídit?
 Kolik lodí třídy RS Feva potřebujete do klubu pořídit?
 Jaký motorový člun / čluny potřebujete do klubu pořídit?
 Jaký mikrobus / auto potřebujete do klubu pořídit?
 Chybějí Vám na provoz klubu finance?
 Chybí Vám pro práci s dětmi trenéři / instruktoři?
 Pomohlo by Vám vyškolení stávajících trenérů / instruktorů?
 Jakou finanční spoluúčast na pořízení lodí / člunů / vozů jste schopni poskytnout?
 Kolik máte v současné chvíli dětí v jednotlivých lodních třídách (Optimist, Cadet, RS
Feva, Bic Techno)? A kolik jich plánujete mít v sezóně 2020?
 Kolik klubových lodí máte v současné chvíli v jednotlivých dětských třídách (Optimist,
Cadet, RS Feva, Bic Techno)?
 Jmenujte trenéry II. a III. třídy a trenéry bez kvalifikace, kteří se práci s dětmi ve
Vašem oddíle věnují / budou věnovat.
 Máte starší lodě třídy Optimist, které byste byli ochotni výměnou za nové
poskytnout / zapůjčit do jiného oddílu?
Tyto otázky budou sestaveny do dotazníku, který bude prostřednictvím emailu a webu ČSJ
rozeslán do všech oddílů tak, aby každý oddíl měl možnost se o rozdělovaný materiál
přihlásit. Již oslovené oddíly požádá KM o doplnění doposud nezodpovězených otázek.
Na základě došlých odpovědí KM sestaví kritéria přidělení nově pořizovaného materiálu. V
tuto chvíli uvažuje KM mimo jiné o tomto:
 výše finanční spoluúčasti / příspěvku na provoz
 u nových lodí Optimist: možnost výměny za starší lodě a poskytnutí těchto do
ostatních oddílů pro základní výcvik
2. Příspěvek klubům pracujících s mládeží (příloha 6.3 koncepce)
KM diskutovala o způsobu vyplácení tohoto příspěvku, kdy jeho určení není možné dříve než
po posledním závodě sezóny. To je z provozního hlediska klubů krajně nevhodné. Nabízí se
řešení v podobě určení této podpory na základě údajů předchozí sezóny tak, jak je to u

podpory lodních tříd. KM navrhuje dotázat se na tuto úpravu přímo klubů v
rámci dotazníkového šetření uvedeného v bodu 1. KM navrhuje tuto otázku:
 Je pro Váš klub vhodnější mít možnost čerpat podporu klubů
pracujících s mládeží na začátku sezóny (březen / duben), přičemž by její výše byla
určena na základě aktivity Vaší mládeže v předchozí sezóně?
Dále byl diskutován způsob vyúčtování a náležitosti nutné pro jeho schálení, které bude KM
vyžadovat po příjemcích tohoto příspěvku. Navrhované náležitosti jsou:
 V případě uspořádání akce (typicky soustředění): zpráva obsahující výši podpory
 V případě nákupu materiálu: kopie dokladu
 V případě mzdových nákladů: rekapitulace mezd
 V případě přijatých služeb (fakturace): kopie dokladu
3. Příspěvek ALT pracujících s mládeží (příloha 6.4 koncepce)
KM diskutovala o způsobu vyúčtování a náležitosti nutné pro jeho schálení, které bude KM
vyžadovat po příjemcích tohoto příspěvku. Navrhované náležitosti jsou:
 V případě uspořádání akce (typicky soustředění ALT): zpráva + přehled o vyplacených
příspěvcích pořadatelům akcí. Předpokládaný finanční tok je tento: ČSJ platí ALT,
která hradí náklady organizátorům jednotlivých soustředění (z části kryté příspěvkem
ALT a z části případnou spoluúčastí účastníků akce). ALT předá KM zprávu z akce
obsahující výši nákladů akce.Ještě je třeba specifikovat kritéria, která mají koneční
příjemci příspěvku splňovat.
4. Motivace dětských závodníků
KM si klade za cíl zvýšit motivaci mládežnických závodníků a jejich trenérů. Jedním z
navrhovaných motivačních prvků je oceňování v rámci pohárové soutěže nebo mistrovství ČR
spolu se závodníkem i trenéra dekorované posádky (medaile i pro trenéry ;). Toto je nutné
konzultovat s TMK.

Zapsal: T. Musil

