
Ahoj. 
Rád bych Vás informoval o aktivách, které pobíhají  v rámci Trenérsko- metodické komise a Jachtařské 
akademii. 

1) Již skončily  velmi úspěšné  Jachtařské přednášky, s takovou návštěvností: 
 

1. Richard Konkolski- 175 
2. Marián Jelínek- 95 
3. David Křížek- 192 
4. Libor Hošek- 85 
5. Petr Fiala- 74 
6. Christian Dumard- 65 
7. Petr Ondráček- 60 
8. Martin Soušek- 82 

Celkem  přednášky navštívilo 828 zájemců. V loňském 
roce přednášky navštívilo celkově kolem  500 účastníků, 
čili významný nárůst. Mimo přednášky Mariana Jelínka 
jsou všechny přednášky nahrané a umístěné na 
www.jacht-akademie.cz . Vybralo za vstupné 35 400  Kč, 
z čehož se vyplatili Christian Dumard a Marian Jelínek. 
Zbývajících 20 100 Kč se vložilo na účet ČSJ.  

 
2) Ve dnech 12. – 14. 4. proběhne Praktický seminář pro nové trenéry III. třídy, anebo pro ty, kteří 

chtějí jen trenérskou licenci obnovit. Praktický seminář je již plně obsazen 12 lidmi! Praktický 
seminář vede Michal Kučera. Další Praktický seminář pro trenéry III. třídy je naplánován na 
Jesenici v termínu 21.- 23. 6. Veškeré informace, včetně přihlašovacího formuláře, jsou umístěny 
na Jachtařské akademii.  

3) Rekvalifikační kurz na Trenéry II. třídy zdárně probíhá. Je již ukončena obecná část na FTVS a 
účastníky čeká  zkouška na FTVS z této obecné části. Zároveň jsou  již také ukončeny povinné, 
jachtařské  přednášky. V letošním roce je také plně obsazen ( 12 lidí), přijímáme již přihlášky na 
příští rok. Kompletní vedení a koučování převzal nad během Kuba Kozelský. Součástí budou i dva 
Praktické semináře, první proběhne na jaře  na Lipně a povedou ho Karel Lavický s Janem 
Čutkou. Závěrečný Praktický seminář vede přímo Jakub Kozelský a proběhne na Mlýnech. Další 
informace  o průběhu budeme postupně poskytovat.  

4) Můžete se již hlásit na Rekvalifikační kurz Trenér jachtingu II. třídy v roce 2020. Na jachtařské 
akademii bude umístěn přihlašovací formulář.  

5) Trenérsko- metodická komise schválila projekt-  Rozvoj mládežnického jachtingu v klubech. 
Vede Michal Kučera.  Další informace o tomto projektu, včetně přihlašovacího formuláře, 
najdete na: http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/novinky/10-kategorie/107-rozvoj-
mladeznickeho-jachtingu-v-klubech/. 

6) Ve spolupráci s World Sailingem se snažíme o zorganizování Trenérského kurzu u nás , který by 
byl plně organizován a hrazen touto organizací. Jedná se o poměrně složitou administrativu. Po 
docela ostré reakci ze strany ČOV, počkáme s organizováním tohoto kurzu až na rok 2021. 
Údajně jsme jako ČSJ asi moc aktivní! 

7) Dále jsme převzali na svá bedra vývoj a otestování Digitálního tréninkového deníku. Honza 
Jedlička byl pověřen tímto úkolem. Zatím mapujeme situaci,  co je aktuálně na trhu. Biathlonisti 
nám představili  velmi sotisfikovaný nástroj, ale je asi mimo naše finanční možnosti. Budeme na 
tom dale pracovat a informovat Vás. 
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8) Proběhla schůzka Zdeňka Sünderhaufa s Tomášem  Houskou z Českého olympijského výboru. 
Tomáš má na starosti na ČOV digitální médie. Je domluvena spolupráce na propagaci Jachtingu a 
Jachtařské akademie směrem k věkové skupině v rozsahu 14- 30 let. T. Houska nám zařídí 
natočení 4- 5 videí o vybraných aktivitách v Jachtingu, za peníze ČOV. Dále se bude podílet na 
propagaci našeho sportu mimo komunitu jachtařských závodníků. 

9) Předpokládám, že i v dalším období budeme mít šanci pokračovat v započaté práci. 
10) Na závěr bych chtěl poděkovat celému týmu Jachtařské akademie a i členům Trenérsko- 

metodické komise za skvěle odváděnou práci. 

 

Jachtingu zdar a ahoj. 

 

Zdenál Sünderhauf        V Praze dne  19. 3. 2020 

 


