Oběžník pro trenéry ČSJ
Dne 9. 3. 2020

Proběhly tyto Jachtařské přednášky v roce 2020

1. 1) 14. 1. 2020- Karel Lavický: Cesta k účasti na třetí olympiádu- Tokio 2020: http://www.jachtakademie.cz/vzdelavani/novinky/135-cesta-k-ucasti-na-treti-olympiadu-tokio-2020/, návštěvnost- 35
posluchačů
1. 2) 21. 1. 2020- Christian Dumard z Francie: Navigace na moři a příprava Wearther routingu pro
světový rekord: http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/137-navigace-na-mori-a-pripravaweather-routingu/, návštěvnost – 80 posluchačů

1. 3) 28. 1. 2020- Marian Jelínek: Vnitřní svět vítězů: zde se záznam nepořizoval- návštěvnost 200
posluchačů- REKORD!
1. 4) 4. 2. 2020- Jan Hirnšál: Elektronická výbava závodních, námořních lodí a jejich používání
http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/139-elektronicka-vybava-zavodnich-namornichlodi/- návštěvnost 54 posluchačů
1. 5) 11. 2. 2020- Fabrizio Lazzerini z Itálie: Nahlédnutí do práce úspěšného trenéra v Torbole:
http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/140-nahlednuti-do-prace-uspesneho-trenera-vtorbole/ - návštěvnost 65 posluchačů
1. 6) 18. 2. 2020- Martin Trčka: Management, příprava na závody a taktika v závodě:
http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/141-management-priprava-na-zavody-a-taktika/ návštěvnost 72 posluchačů
1. 7) 25. 2. 2020- Jiří Denk: Dobrodružství v Antarktidě na plachetnici Altego II: zde se záznam
nepořizoval – návštěvnost 70 posluchačů
1. 8) 3. 3. 2020- Petr Ondráček: Metody překonávání bouří na moři: záznam se tvoří - návštěvnost 110
posluchačů
1. 9) 10. 3. 2020- Václav Brabec, Marek Pavlovský: Závodní pravidla a řešení protestních situací:
záznam se bude pořizovat- počet přihlášených- 116 posluchačů

Celkový počet zúčastněných v roce 2020 (zatím odhad) - 802!, v roce 2018- 500, v roce
2019- 700
Marketing, PR
K cyklu přednášek jsme vydali celkem dvě tiskové zprávy, které byly zaslány více než 50 mediím.
Informace jsme umístili na dostupné partnerské sportovní a volnočasové servery, viz „Monitoring“, např.

Svět sportu, Pražský zpravodaj, Sport v okolí, Lodní noviny anebo charterové společnosti yachting.com
atd. Informace vyšly také na Novinky.cz.
Oslovili jsme Český olympijský výbor, TV Praha, Český rozhlas.
Z každé přednášky jsme vyrobili krátké video a fotografie, které jsme umísťovali na FB a web JA.
Požádali jsme též o sdílení našich FB událostí dalšími partnery a samotnými přednášejícími.
Rozeslali jsme prezentaci JA potencionálním partnerům a nabídli barterové plnění, např. časopis Yacht,
ale i komerční firmy, které podporují sportovní akce.
Děkuji všem, kteří se na letošních úspěšných přednáškách podíleli: Denise Binjošové, Markétě Švecové,
Denise Grecmanové, Jiřině Faloutové, kameramanu Milanovi Czechovi, jednotlivým přednášejícím,
Tomáši Karasovi za reportáže, Hebákům Kubovi Havelkovi a Liborovi Hoškovi za technickou podporu,
Janu Fischerovi- Hvězdářovi za pronájem učeben atd. Díky moc, bez Vás by to nešlo.

1. Rekvalifikaci na trenéra jachtingu II. třídy na rok 2020 jsme již zahájili na
Přírodověděcké fakultě, Hlavova 8, dne 14. 1. 2020 za přítomnosti hlavních trenérů
Jakuba Kozelského a Milana Hájka a za organizaci Zdeněk Sünderhauf s Denisou
Binjošovou. Jedná se o těchto 12 vybraných účastníků: 1. Jiří Himmel, 2. Ondřej Bobek,
3. Adéla Cvachová, 4. Tereza Samšulová, 5. Marek Směšný, 6. Milan Ptáčník, 7.
Miroslav Horák, 8. Robert Kába, 9. Jiří Hýža, 10. Jan Richter, 11. Kateřina Vainert, 12.
Jindřich Nuc. Proběhla otevřená diskuze, jak v programu navázat na úspěšnou
rekvalifikaci v loňském roce, co dále zlepšit a jak budou vypadat 2 praktické semináře a to
v Brně pod vedením Milana Hájka a na Lipně pod vedením Jakuba Kozelského. Jakub
Kozelský následně zpracoval na základě připomínek návrh průběhu závěrečného
koučování na vodě. Dále připravujeme ještě přednášky pro účastníky Rekvalifikace a to
v Brně- Roman Teplý a na Lipně- Jakub Kozelský.
2. Je vypsaný nový termín na Jachtařské akademii- Rekvalifikace na trenéra jachtingu II.
třídy na rok 2021- viz. http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/novinky/10-kategorie/142rekvalifikace-na-trenera-jachtingu-ii-tridy-v-roce-2021/. Zájemci se již zde mohou hlásit.
Neváhejte, bude brzy opět vyprodáno!
3. Praktický seminář na trenéra III. třídy a obnovení platnosti licence trenérů II. třídy
proběhne letos pod vedením Michala Kučery ve dnech 29. - 31. 5. 2020 na Nových
Mlýnech. Přihlásit se již teď můžete na Jachtařské akademii- viz. http://www.jachtakademie.cz/aktivity/novinky/10-kategorie/138-prakticky-seminar-pro-trenery-iii-tridy/.
Dále TMK schválila školení trenérů III. třídy, které pořádá YC Krnov, pod záštitou trenéra
II. třídy Saši Packa. Další termíny pro školení trenérů III. třídy se domlouvají a budou včas
vypsány na Jachtařské akademii - www.jacht-akademie.cz.
4. V rámci projektu Michala Kučery „ Přímá práce v klubech“ právě probíhá 1. soustředění
v roce 2020, kterého se již účastní několik klubů (závodníků, trenérů), kteří se zapojili do
letošního projektu. Celkem tří jarních soustředění na moři se účastní 9 zapojených klubů
z 15 přihlášených. Součástí soustředění je možnost školení či obnovení trenérské licence
III. a obnovení trenérské licence II. Trenéři se aktivně zapojují do tréninků a mohou si
takto odnést metodiku, kterou využijí pro další průběh sezóny na klubové úrovni.

5.

6.

7.

8.

Nedílnou součástí soustředění je vždy nějaké téma ze Sportmentora, jelikož zapojení
trenéři mají umožněné přístupy do systému.
Podařilo se nám zavést do jednotlivých komisí ČSJ zdarma software Microsoft Office 365,
který v naší Trenérsko- metodické komisi již rutinně využíváme. Nejvíce se využívá modul
Microsoft Teams pro svolávání schůzek a ukládání, či editaci jednotlivých dokumentů.
Doporučujeme všem ostatním komisím, či jednotlivým trenérům, zaškolení po Microsoft
Teams umí provádět Radek Sünderhauf.
Významně jsme rozšířili tým členů Trenérsko- metodické komise o špičkové jachtaře,
trenéry a osobnosti ČSJ. Mám velmi dobrý pocit z toho, že nikdo aktivní účast v TMK
z nich neodmítl. V současné době má TMK 16 členů. Jmenovitě: 1. Zdeněk Sünderhaufpředseda, 2. Jakub Kozelský, 3. Michal Kučera, 4. Milan Hájek, 5. David Křížek, 6. Ondřej
Bobek, 7. Tomáš Karas, 8. Ivan Šenkýř, 9. Jan Hirnšál, 10. František Bauer, 11. Martin
Trčka, 12. Štěpán Novotný, 13. Nikol Staňková, 14. Robert Kába, 15. Josef Čermák, 16.
Johanka Rozlivková.
Velmi vítám výrazné zapojení do Jachtařské akademie Komise rozhodčích. Zde jsou
jejich myšlenky a uvažované zapojení: Rádi bychom využili testovacího prostředí pro
testování rozhodčích (ročně je to cca 60 lidí, příští rok to může být až 150 lidí - nová
pravidla), nabídli otázky (některé) volně k dispozici veřejnosti (vzdělávání v oblasti
závodních pravidel) a předali nějaké otázky Vám - trenérům. Co se týče vzdělávání: až
doděláme otázky máme v plánu přenést všechny výstupy ke vzdělávání (videa,
dokumenty, články) na Jachtařskou akademii.
Máme již statistiky návštěvnosti na Jachtařské akademii. Na Valné hromadě Tomáš Karas
vše bude presentovat.

Chci ještě jednou všem poděkovat, kteří se na těchto aktivitách podílejí.
Nenecháme se rozhodit těmi, kteří se snaží tyto aktivity podrývat.
Jachtingu zdar a ahoj.
Zdenál Sünderhauf

v Praze dne 9. 3. 2020

