
 

 

 
 

ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE KLUBŮ A KRAJŮ 2021 
 

Jednání se uskutečnilo dne 4.2.2021 od 18:00 do 21:45 hod. prostřednictvím MS Teams.  
 
Přítomen:  Kateřina Fantová (KKK ČSJ), Radim Vašík, Martin Malec, Ivo Sláma, Jiří Krabička, Milan 
Šorm (JMK) Martin Soušek (PHA), Martin Žižka, Petr Müller (LBK, USK) František Víták (PLK, KVA) 
Karel Luksch (JHČ) Martin Srdinko ( PAR) Miloš Kormunda (KHA)  Pavel Kamenský (VYS) Stanislav 
Červinka (OLM) Jiří Bobek ( MSK) ,   
Omluven: Ivo Jakubec, Petr Přikryl 
Host: Vladimír Dvořák ( TMK ČSJ)  
 
Program : 
 

1) Aktivita KKK 2020, max. 5 min. prezentace práce krajských subjektů  
2) Informace TMK (Vladimír Dvořák) 
3) Jachtařské fórum 2020 - zpětná vazba a návrhy na změnu organizační struktury ČSJ (Fantová) 
4) Problematika pronájmu pozemků u vodních toků - smlouvy, výše nájmu - praxe v klubech a 

krajích (Fantová) 
5) Aktualizace webu ČSJ ( Vašík) 
6)  Tréninkový deník YARMILL  (Fantová) 
7)  Schůzování a volby klubu v on - line prostředí, zkušenost YC LS BRNO (Šorm, Malec) 
8) Diskuse 

 
1) Předsedové krajů a zástupci klubů JMK prezentovali svou činnost a aktivitu v roce 2020 

včetně financování jednotlivých aktivit. 
- z diskuse vyplynulo, že pro hodně klubů byla dotace COVID SPORT 2020 nesrozumitelná 

a proto si o ni nežádali, 
- většina klubů je spokojena s materiální podporou resp, systémem podpory poskytnuté 

z investiční dotace MŠMT (2019 a 2020). 
2) Vladimír Dvořák za TMK  představil zástupcům KKK záměr vzdělávání trenérů od III. tříd a 

poprosil zejména zástupce klubů o součinnost – poskytnutí zázemí, motorových člunů a 
figurantů. V roce 2021, pokud to situace umožní je v plánu pět vzdělávacích modulů pro 
trenéry III. třídy. Garantem vzdělávání pro tuto skupinu je Michal Kučera. Prezentovat také 
další přednášky Jachtařské akademie ČSJ v roce 2021 a vyzval ke sledování.  

3) Katka Fantová informovala o průběhu  listopadového Jachtařského fóra a jeho závěrech, 
vyzvala členy KKK ke spolupráci na Reorganizaci ČSJ v této oblasti pro dosažení stanovených 
cílů a priorit = všechny krajské svazy jako pobočné spolky ČSJ a funkční subjekty pro podporu 
klubového života jako základního stavebního kamene ČSJ.  

4) Katka Fantová otevřela diskusi k problematice smluvních vztahů se správci resp. majiteli 
pozemků na kterých je realizována činnost klubů ČSJ. 
- z diskuse vyplynulo, že i když se jedná o stejného správce, podmínky jsou různé  
- podmínky jsou různé také u různých správců v rámci celé ČR 
- je potřeba velmi citlivě a pragmaticky zvážit postup pro případnou pomoc klubům, 

kterých se tato problematika týká – zejména se jedná o kluby v kraji Jihomoravském a na 
Rozkoši. 

 
 
 
 



 

 

5) Radim Vašík upozornil zástupce KKK na nutnost evidovat členskou základnu včetně RČ členů  
z důvodů registrace členů do rejstříku sportu. Tato registrace je zásadní pro získání 
finančních prostředků z NSA.  Dále představil členům možnost nového zadávání lékařské 
prohlídky v administraci členů. Zadávání všech relevantních informací do databáze členů ČSJ 
by mělo výrazně ulehčit registraci do závodů pořádaných ČSJ.  

6) Katka Fantová představila členům KKK nově zakoupenou licenci elektronického tréninkového 
deníku YARMILL www.yarmill.cz . Aplikace je aktuálně zakoupena, využívána a testována 
členy Sps a SCM ČSJ. ČSJ považuje za optimální v budoucí době a po otestování zapojení 
tréninkových skupin i na úrovní klubů. Aplikace mimo jiné může sloužit jako motivační prvek 
pro sportovce všech věkových kategorií. V případě zájmů klubů je možné se spojit se 
Štěpánem Novotným ( trenér SCM Laser)  

7) Martin Malec a Milan Šorm ( YC LS BRNO) představili členům KKK průběh on-line výroční 
volební schůze klubu. V případě zájmu poskytnou individuální informace. 

8) Hlavním tématem diskuse bylo zrušení kategorie VPOZ pro pořádání závodů a zvyšování 
nároků na administraci členské základny v klubech. Zástupci YC LS BRNO a JHČ kraje projevili 
obavy, zda toto nebude kontraproduktivní pro zvyšování základní členské základny = jeden 
z cílů ČSJ.  Milan Šorm (YC LS BRNO) projevil zájem o práci ve skupině, která se zabývá návrhy 
podobných změn, tak aby VV ČSJ měl lepší představu o reálných potřebách a možnostech 
zejména klubů s velkou členskou základnou.  
Je nutné zjistit právní rámec nutnosti evidence povinné lékařské prohlídky, když závodní 
pravidla jasně definují, že účastníci závodu startují na vlastní nebezpečí. Zda se nejedná spíše 
o doporučení prevence pro závodníky, aby sportovní prohlídky absolvovali s ohledem na své 
zdraví. 

               Katka Fantová upozornila na aktuální hlasování v anketě Jachtař roku 2020. 
 
 
 
 
Zapsala: Kateřina Fantová 
 

http://www.yarmill.cz/

