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Vážený pan 

PhDr. Karel Kovář, Ph.D. 

nám. ministra školství 

pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže 

 

 

 

V Brně dne 6. května 2020 

 

Věc: podpora žádosti TJ Rapid Brno v podprogramu 133D 531, projekt Dostavba areálu 

loděnice TJ Rapid Brno 

 

 

Vážený pane náměstku, 

dovolte mi prosím, abych jako předseda Českého svazu jachtingu vyjádřil podporu TJ Rapid 

Brno, která je žadatelem o investiční dotaci poskytované MŠMT v roce 2020.  

K vyjádření podpory ČSJ této žádosti a projektu nás vedou vážné důvody a informace, které 

snad mohou znamenat, že projekt nebude schválen. Toto považujeme za nešťastné řešení, a to 

hned z několika důvodů: 

 

- žádost TJ Rapid Brno splnila veškeré podmínky pro poskytnutí dotace, 

- projekt je zcela v souladu s aktuálními strategickými dokumenty Koncepcí sport 2025 

a naplňuje Akční plán k této koncepci na léta 2020-2021, článek 3.3 Rozvoj sportovní 

infrastruktury. Je také zcela v souladu se strategickými dokumenty Statutárního města 

Brna a Jihomoravského kraje tykajících se sportu, 

- objekt, který je navržen k dostavbě je částečně v havarijním stavu, 

- je zajištěno spolufinancování z dalších zdrojů, a to Statutárního města Brna 

a Jihomoravského kraje, tak aby projekt mohl být v roce 2020 realizován a dokončen, 

- TJ Rapid Brno vložila do zpracování projektové dokumentace vlastní zdroje ve výši, 

která pro ni v současné době a při nerealizaci projektu může být až likvidační. 

O demotivaci dobrovolných členů, zajišťujících veškeré přípravné práce spojené 

s projektem bez nároku na honorář více jak rok, není asi nutné psát. 

- TJ Rapid Brno je v současné době sportovním klubem, který má nejvíce rozvíjející se 

členskou základnu v kategorii dětí a mládeže ve windsurfingu a její členové jsou 

zařazeni do SCM ČSJ. Windsurfing je individuální sport s velkým nárokem na 

technické sportovní vybavení a stejně jako řada dalších individuálních sportů nikdy 

nebude mít početnou členskou základnu, kterou lze srovnat s jinými, zejména 
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kolektivními sporty. Přesto sportovci tohoto odvětví reprezentují ČR a vozí medailová 

umístění z vrcholných sportovních akcí a OH. 

 

Další informace k žádosti jste obdržel v dopise předsedy TJ Rapid Brno p. Jaroslava Vykydala 

ze dne 23. 4. 2020. 

 Stejně jako předseda sportovního klubu, který je žadatelem o dotaci, a to z pozice 

předsedy ČSJ, apeluji na odpovědné orgány, aby v zájmu dalšího rozvoje sportu a jeho disciplín 

a potřeb respektovali a brali v úvahu i opodstatněné žádosti malých klubů, pečující o velké 

a zastaralé majetky. A aby tak došlo k naplnění prezentovaných stanovisek vůči sportovnímu 

prostředí, tedy prioritní podpoře zastaralé sportovní infrastruktury.  

 

Vážený pane náměstku, já i moji kolegové VV ČSJ, jako nejvyšší autorita českého 

jachtingu, jsme kdykoli připraveni k osobnímu jednání a podpoře výše uvedeného projektu 

dalšími cestami. 

          

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Radim Vašík 

         předseda ČSJ 

 

 

Na vědomí: 

 

Milan Hnilička 

Předseda NSA 

 

JUDr. Miroslav Jansta 

Předseda ČUS 

 

JUDr. Markéta Vaňková 

Primátorka Statutárního města Brna 

 

JUDr. Bohumil Šimek 

Hejtman Jihomoravského kraje 
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