
 

 

Zápis z jednání Sportovního úseku ČSJ (SÚ ČSJ) 

Jednání se uskutečnilo dne 16.3.2021 od 16:00 prostřednictvím MS Teams. 
 
Přítomen: Tomáš Musil (TM), Martin Žižka (MŽ), Vladimír Dvořák (VD), Vojtěch Lambl (VL) 
Omluven: Ondřej Bobek (OB), 
Host: 0 
 

 
1. KVS – doplatek budgetů RD za první pololetí 

KVS navrhuje doplatit členům RD 2. zálohu na budget pro první část sezóny 2021 s podmínkou 
vyúčtování vyplacené první zálohy. K vyplacení druhé zálohy dojde potom, co svaz obdrží 
dotační prostředky z Programu I. Sportovní úsek vyjádřil jednohlasně s tímto návrhem souhlas. 
 

2. KVS – kontejner na OH 
TM informoval o tom, že se zabývá pořízením svazového kontejneru a dopravou materiálu na 
OH do Japonska. 
 

3. KMR – rozdělování materiálu z investiční dotace 2020 
TM informoval, že dne 19. 2. proběhlo ve skladu ČSJ v Roudnici nad Labem předávání velké 
většiny lodí ILCA, RS Feva, Optimist Devoti a plováků iQFoil zástupcům jednotlivých oddílů. 
 

4. KMR – smlouvy na zápůjčku starších lodí ILCA a 29er 
TM informoval, že byly aktualizovány Smlouvy na zápůjčku starších lodí ILCA a 29er. Tyto budou 
předány ČSJ k uzavření s jednotlivými závodníky. 
 

5. TMK – kurzy na trenéra II. třídy 
ČSJ získal akreditaci pro kurzy na trenéra II. třídy. Sportovní úsek TMK a všem, kteří se na tomto 
úkolu podíleli děkuje a gratuluje. V tuto chvíli máme registrovaných 27 zájemců o kurs trenéra 
II. Třídy. Zastavili jsme registraci na letošní rok a připravujeme nový ročník kursu. 27 zájemců 
naplní 2 kursy. 
 

6. TMK – kurzy na trenéra III. třídy 
Vzhledem k omezením díky Covid 19 nelze realizovat kursy kvalifikace III. třídy dle platné 
směrnice D6, kde je praktická část na vodě. Aby nebyla blokována dlouhou dobu možnost 
získat kvalifikaci trenéra III. Třídy navrhuje předseda TMK nouzový postup: kluby mohou 
požádat o získání podmíněné kvalifikace trenér III. Třídy na základě jejich doporučení a kontrole 
v databázi závodních licencí že se jedná o okruhové jachtaře s praktickou závodní zkušeností 
na okruhové plachetnici nebo windsurfingu. Podmíněná kvalifikace bude získána po 
absolvování e-learning kursů a zkoušky na www.jacht-akademie.cz s tím, že bude na zkrácenou 
dobu 2 let a její prodloužení na dobu 10 let bude podmíněno absolvováním praktické části do 
konce roku 2023. SÚ s tímto návrhem souhlasí a bude přednesen jako návrh Přílohy směrnice 
D6 na příštím VV.  

 
7. TMK – spolupráce s Mariánem Jelínkem 

TMK dokončil jednání o spolupráci s Marianem Jelínkem. Ta je primárně směrována na 
vzdělávání trenérů a možnost mentálního koučinku pro členy RD a SCM.  
 
 



 

 

8. KTM 
MŽ seznámil členy SÚ s body, které projednala KTM na své schůzce, zápis přílohou zápisu SÚ: 

• K bodu 1. zápisu KTM – budget na rok 2021, ještě probíhají schůzky, pracuje se na drobných 
úpravách, tak aby mohl být předloženo VV ke schválení 18. 3. 2021.  

• K bodu 3. zápisu KTM – SÚ předloženy podklady k výběrovému řízení na trenéra ILCA, 
včetně časové osy a návrhu hodnotící komise.  

• K bodu 4. a 5. zápisu KTM – MŽ seznámil členy SÚ s probíhajícími jednáními s ALT Optimist 
a přípravou na jednání s dalšími ALT – 29er, ILCA, Techno293.  

• U schůzek KTM s trenéry SCM/SPS požádal o účast TMK – VD. 
 

 
 
Zapsali: přítomní členové Sportovního úseku 

Na vědomí: KVS, KTM, KMR, TMK 
 
 
 
Příloha: 
 

Zápis ze schůzky KTM ČSJ 
konané dne 14. 3. 2021 

Schůzka se uskutečnila prostřednictvím Microsoft Teams. 

zúčastnění: Ondřej Bobek (OB) – předseda komise, Michal Hrubý (MH), Martin Žižka (MŽ) 

Schůzka začala v 17:30 hod. 
Konec 18:30. 

 
Projednávané body na schůzce: 

 
1. rozdělení budgetu KTM na rok 2021 
2. rozhovory NSA se závodníky 
3. podklady pro výběrové řízení na trenéra ILCA 4 
4. jednání s dalšími LT, které mají SCM/SPS 
5. příprava na pondělní meeting s ALT Optimist 

 
1. rozdělení budgetu KTM na rok 2021 

- zpracovaný návrh byl projednán, po diskuzi drobné úpravy a konečný souhlas všech 
členů KTM s návrhem. OB rozešle aktuální zpracovaný návrh členům KTM mailem. 
Návrh bude konzultován v rámci SÚ, teprve pak předložen VV. 

 
2. rozhovory NSA se závodníky 

- poslat na sekretariát návrh na Alessii Palanti a Tibora Nevelöše, pokud by mohli 
být dívka i chlapec, otázka dostupnosti k rozhovoru (zjistit!). 

 

 



 

 

3. podklady pro výběrové řízení na trenéra ILCA 4 
- provedeny malé úpravy v dokumentu vypsání výběrového řízení, s formulací souhlas. 
- Klíčová data: 

• vypsání 18.3. 
• Deadline přihlášky 7.4. 
• Cca týden budeme mít na vyhodnocení 
• Na VV dubnu předložíme doporučení. 
• od 1.5. smlouva trenéra 

 
- Návrh hodnotící komise: 
za ČSJ: Bobek, Fantová, Žižka 
za ALT ILCA: buď Audy, nebo K. Vainert 
 za SCM ILCA: Š. Novotný 
 

4. jednání s dalšími LT, které mají SCM/SPS 
- dohodli jsme se na pokračování jednání s dalšími ALT postupně 29er, ILCA, 
Techno293. 
- v pondělí 15. 3. druhá schůzka s ALT Optimist – projednání způsobu 
rozdělení budgetu SPS Optimist 
- na středu 17. 3. se OB pokusí domluvit schůzku se zástupci ALT 29er + David Křížek 

 
5. příprava na pondělní meeting s ALT Optimist 

- diskuze nad zaslaným návrhem tabulky – návrh z ALT Optimist – rozdělování 
budgetu SPS Optimist – potřeba důkladně na pondělní schůzce vysvětlit způsob 
výpočtu. 
- bude nutné stanovit rámcové rozdělení budgetu (MS, ME, závody, trénink). 

 

zapsal: Martin Žižka 
 
 


