
          V Praze dne 16. 9. 2019 
Ahoj trenéři a kolegové,  
po letním období opět nastává podzimní čas, a proto zasílám nepravidelný oběžník, kde bych Vás rád 
informoval o všech našich aktivitách TMK a Jachtařské akademie, které probíhají, anebo je plánujeme. Je 
toho fakt hodně, do čeho jsme se pustili! Budu rád za jakýchkoliv, aktivní přístup, připomínky, návrhy 
atd.. Měli bychom si stanovit i nějaký cíl našich aktivit- například účast našich závodníků (pod Vaším 
koučingem) na olympiádě v roce 2024 ve Francii! 

1) Spouštíme na Jachtařské akademii zajímavý projekt-  SportMentor, za kterým se skrývá 
uznávaný odborník Marian Jelínek, který aktivně spolupracuje s Jachtařskou akademií již 3 roky. 
Informace o aktivitě půjde do oddílů, k závodníkům i trenérům viz.- http://www.jacht-
akademie.cz/aktivity/novinky/10-kategorie/121-sportmentor/. Považuji to za zásadní a jsme 
první sportovní svaz, který takto s nimi navázal spolupráci! I když si to každý, z případných 
zájemců,  bude muset platit. Na facebooku ČSJ běží soutěž o tři přístupy zdarma, pro oddíly, 
které pošlou fotografie z činnosti s dětmi.  

2) Běží nám Rekvalifikace na trenéra II. třídy, kdy v září od 27. do 29. 9. na Nových 
Mlýnech  budeme mít závěrečný koučing  s Jakubem Kozelským. Kurz  absolvuje 12 
přihlášených! Každý z nich  absolvuje předepsaný rozsah hodin jak teoretických, tak praktických! 
Zároveň připravujeme otázky pro závěrečný test, který také účastníci absolvují na Mlýnech na 
svých donesených notebookách! Jako novinku připravujeme koučing vybraných závodníků přímo 
při závodech na Mistrovství republiky na Nových mlýnech, kdy  skupin závodníků budou 
absolvovat závody pod vedením a koučováním  pěti  skupin trenérů. Vybraní závodníci pod 
vedením Štěpána Novotného poslali dopředu informace o své výkonnosti a letošních cílů a s tím 
budou trenéři pracovat pod vedením Jakuba Kozelského. Dobrá zpráva je, že i umíme vystavit 
mezinárodní osvědčení o absolvování Rekvalifikace, na žádost absolventa!  

3) Již nyní se můžou hlásit na Jachtařské akademii zájemci o Rekvalifikaci na trenéra jachtingu II. 
třídy na rok 2020. Jsou tam ale již jen 4 volná místa. Hlásit se můžete na http://www.jacht-
akademie.cz/aktivity/novinky/10-kategorie/115-rekvalifikace-na-trenera-jachtingu-ii-tridy-v-
roce-2020/. 

4) Ke dvěma Praktickým seminářům Pro trenéry III. třídy, který vede s velmi dobrými výsledky 
Michal Kučera, přidáváme ještě podzimní termín ve dnech 27.- 29. září v České skalici- viz: 
http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/novinky/10-kategorie/120-prakticky-seminar-pro-
trenery-iii-tridy/. Letos jich zrealizujeme celkově 3. Hlaste se především Vy, kterým skočila, či 
končí platnost trenérské licence. Je Vás asi 40 a rádi bychom v tom udělali pořádek.  Budete 
ještě jednotlivě obesláni. 

5) Dále probíhá aktivita Michala Kučery- Rozvoj mládežnického jachtingu v oddílech viz: 
http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/novinky/10-kategorie/107-rozvoj-mladeznickeho-
jachtingu-v-klubech/. Závěrečná zpráva  a vyhodnocení celé akce proběhne na podzimním 
setkání TMK. 

6) S Davidem Křížkem jsme se dohodli, že Jachtařská akademie uspořádá Praktickou přípravu 
závodníků, pro získání průkazu Vůdce malého plavidla. Akce proběhne v Maríně Orlík v termínu 
12. – 13. října viz: http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/novinky/10-kategorie/119-vudce-
maleho-plavidla-pro-nositele-zavodni-licence-csj/. V případě mladých závodníku toto 
spolufinancuje Jachtařská akademie. Tento kurz je již bohužel plně obsazen 

7) Připravujeme opět zimní Jachtařské přednášky- témata a přednášející můžete navrhovat i Vy.  
Zatím jsou předběžně domluveni: David Křížek, Martin Trčka, Marian Jelínek, Petr Ondráček, 
Radkin Honzák, Christan Dumard Fr- Weather routing pro jacht. veřejnost. Pokud má někdo 
zájem o konkrétní přednášku, sem  s dalšími návrhy. 

8) Na FTVS probíhá dvouleté studium na trenéra I. třídy. Účastní se Johanka Rozlivková, Michal 
Kučera, Karel Lavický a Jan Čutka ml. Zde zapracoval na spolupráci s FTVS velmi dobře Michal 
Smolař. 

Pěkný den a jachtingu zdar! 
Zdeněk Sünderhauf 
Jachtařská akademie ČSJ 
TMK ČSJ 
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