
Zápis z jednání Komise mládeže a rozvoje členské
základny - listopad 2019

Přítomni:  Žižka, Musil Omluven: Lambl

1. Potřeby klubů pracujících s mládeží při rozvoji členské základny
Přítomní  členové  komise  mládeže  se  zúčastnili  schůze  TMK,  v  rámci  které  proběhlo
hodnocení projektu „Rozvoj mládežnického jachtingu v oddílech“ Michala Kučery. Zároveň
byly vyhodnoceny odpovědi došlé od oslovených jachtařských klubů s více jak 8 aktivními
závodníky do 15 let včetně v sezóně 2018. Na základě těchto informací KM navrhuje tuto
sadu otázek pro zjišťování potřeb všech klubů pracujících s mládeží:

 Kolik lodí třídy Optimist na závodní úrovni potřebujete do klubu pořídit?
 Kolik lodí třídy Optimist pro základní výcvik potřebujete do klubu pořídit?
 Kolik lodí třídy Laser potřebujete do klubu pořídit?
 Kolik lodí třídy RS Feva potřebujete do klubu pořídit?
 Jaký motorový člun / čluny potřebujete do klubu pořídit?
 Jaký mikrobus / auto potřebujete do klubu pořídit?
 Chybějí Vám na provoz klubu finance?
 Chybí Vám pro práci s dětmi trenéři / instruktoři?
 Pomohlo by Vám vyškolení stávajících trenérů / instruktorů?
 Jakou finanční spoluúčast na pořízení lodí / člunů / vozů jste schopni poskytnout?
 Kolik máte v současné chvíli dětí v jednotlivých lodních třídách (Optimist, Cadet, RS

Feva, Bic Techno)? A kolik jich plánujete mít v sezóně 2020?
 Kolik klubových lodí máte v současné chvíli v jednotlivých dětských třídách (Optimist,

Cadet, RS Feva, Bic Techno)?
 Jmenujte trenéry II.  a III.  třídy a trenéry bez kvalifikace,  kteří  se práci  s dětmi ve

Vašem oddíle věnují / budou věnovat.
 Máte  starší  lodě  třídy  Optimist,  které  byste  byli  ochotni  výměnou  za  nové

poskytnout / zapůjčit do jiného oddílu?
Tyto otázky budou sestaveny do dotazníku, který bude prostřednictvím emailu a webu ČSJ
rozeslán  do  všech  oddílů  tak,  aby  každý  oddíl  měl  možnost  se  o  rozdělovaný  materiál
přihlásit. Již oslovené oddíly požádá KM o doplnění doposud nezodpovězených otázek. 
Na základě došlých odpovědí KM sestaví kritéria přidělení nově pořizovaného materiálu. V
tuto chvíli uvažuje KM mimo jiné o tomto:

 výše finanční spoluúčasti /  příspěvku na provoz
 u  nových  lodí  Optimist:  možnost  výměny  za  starší  lodě  a  poskytnutí  těchto  do

ostatních oddílů pro základní výcvik

2. Příspěvek klubům pracujících s mládeží (příloha 6.3 koncepce)
KM diskutovala o způsobu vyplácení tohoto příspěvku, kdy jeho určení není možné dříve než
po posledním závodě sezóny. To je z provozního hlediska klubů krajně nevhodné. Nabízí se
řešení v podobě určení  této podpory na základě údajů předchozí  sezóny tak, jak je  to u



podpory lodních tříd. KM navrhuje dotázat se na tuto úpravu přímo klubů v
rámci dotazníkového šetření uvedeného v bodu 1. KM navrhuje tuto otázku:

 Je  pro  Váš  klub  vhodnější  mít  možnost  čerpat  podporu  klubů
pracujících s mládeží na začátku sezóny (březen / duben), přičemž by její výše byla
určena na základě aktivity Vaší mládeže v předchozí sezóně?

Dále byl diskutován způsob vyúčtování a náležitosti nutné pro jeho schálení, které bude KM
vyžadovat po příjemcích tohoto příspěvku. Navrhované náležitosti jsou:

 V případě uspořádání akce (typicky soustředění): zpráva obsahující výši podpory
 V případě nákupu materiálu: kopie dokladu
 V případě mzdových nákladů: rekapitulace mezd
 V případě přijatých služeb (fakturace): kopie dokladu

3. Příspěvek ALT pracujících s mládeží (příloha 6.4 koncepce)
KM diskutovala o způsobu vyúčtování a náležitosti nutné pro jeho schálení, které bude KM
vyžadovat po příjemcích tohoto příspěvku. Navrhované náležitosti jsou:

 V případě uspořádání akce (typicky soustředění ALT): zpráva + přehled o vyplacených 
příspěvcích pořadatelům akcí. Předpokládaný finanční tok je tento: ČSJ platí ALT, 
která hradí náklady  organizátorům jednotlivých soustředění (z části kryté příspěvkem
ALT a z části případnou spoluúčastí účastníků akce).  ALT předá KM  zprávu z akce 
obsahující výši nákladů akce.Ještě je třeba specifikovat kritéria, která mají koneční 
příjemci příspěvku splňovat.

4. Motivace dětských závodníků
KM  si  klade   za  cíl  zvýšit  motivaci  mládežnických  závodníků  a  jejich  trenérů.  Jedním  z
navrhovaných motivačních prvků je oceňování v rámci pohárové soutěže nebo mistrovství ČR
spolu se závodníkem i trenéra dekorované posádky (medaile i pro trenéry ;). Toto je nutné
konzultovat s TMK.

Zapsal: T. Musil
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