
ZÁPIS ZE SCHŮZE SPORTOVNÍHO ÚSEKU 2/ 2018 

  

 
Přítomni: Michael Maier, Michal Smolař, David Křížek, Antonín Mrzílek, Johana 

Rozlivková Omluveni: Václav Novotný  

Hosté: Tomáš Musil, Eva Skořepová  

 

Program/Projednáno  

 

Bod 1   

 

 PR Manažerka ČSJ paní Eva Skořepová předložila varianty spolupráce se členy RD-

A, RD-B, RD,SCM a SPS. Bude připraven jednoduchý přehled s informacemi o všech 

členech již zmíněných družstev.  

 Projednáno nastavení spolupráce s trenéry a PR manažerky.  

 Předávání včasných a konkrétních informací ze závodů, ale i z tréninkových campů ze 

strany trenérů  

 PR Manažerka připraví návrh na společné oblečení (trička + šotky) členů RD -

A,B,RD,SCM a SPS.  

 PR Manažerka se také zúčastní letošní regaty Princesa Sofia na Mallorce, kde se setká 

s velkou částí naší reprezentace v termínu před regatou od 28.03 do 3. 4. 2018 a kde 

bude mít podporu motorového člunu ČSJ.  

 Dalším diskutovaným bodem, na kterém jsme se shodli, je, aby všichni členové výše 

jmenovaných skupin měli jednotné převleky přes záchranné vesty s logem ČSJ. 

Konkrétní verze se připravuje.  

 

Bod 2  
 

 Všichni trenéři byli seznámeni s novým systémem ohodnocení za odvedenou práci. 

Všichni s předloženým návrhem souhlasí a Tomáš Musil návrh předloží VV ČSJ ke 

zhodnocení.  

 

Bod 3  
 

 Kondiční trenér pan Tomáš Klíma dal na vědomí, že musí omezit svoji spolupráci. 

Jako hlavní důvod uvedl časovou zaneprázdněnost v rámci svého zaměstnání a aktivit 

sportovního oddílu, který má pod kontrolou. SÚ tuto informaci přijal a bude tuto 

situaci řešit. Agendu stále plně zastává i nadále Johana Rozlivková.  

 Kontrolní kondiční testy proběhly téměř u všech členů SCM, RD, RD-A a RD-B. 

Sportovci, kteří testy neabsolvovali, si je ještě doplní v rámci svých časových 

možností.  

 

Skupina 29''  

musí zvýšit svojí aktivitu v komunikaci s Johanou Rozlivkovou. Současně jsme se dohodli na 

testování všech členů těchto družstev, nezávisle několikrát i během sezony, v rámci svých 

tréninkových skupin pod vedením trenérů SCM a SPS, formou základního fyzického testu.  

 

 

 



Bod 4  
 

 Oprava informace z minulého zápisu SÚ- Složení Teamu SCM - nejsou uvedeni v 

seznamu členů Sára Tkadlecová 49'' FX, Ondřej Muller BIC a Martin Mikulec. Za 

chybnou informaci se omlouváme.  

 

 

Bod 5  

 

 Zabezpečení akcí motorovými čluny - provedeno konkrétní rozdělení a využití 

motorových člunů na akcích RD-A, B, SCM a SPS. Včetně transportů motorových 

člunů a lodí závodníků v období do konce května 2018.  

 

Bod 6  

 

 Projednání návrhu na finanční podporu nákladů asistentky trenéra. Návrh bude ještě 

řešen v rámci rozdělení prostředků pro sekci SCM.  

 

Bod 7 

 

 Hodnocení přednášek a osobních pohovorů s anglickým koučem ze strany členů SÚ. 

Celkově jsme se shodli, že přednášky a pohovory byly dobře připravené, měly systém, 

strukturu a určitě byly přínosem. Některé informace byly zajímavé a možnost 

porovnání byla velmi dobrá. Ovšem řada informací byla standartní a pro trenéry 

běžná. Finální celkové hodnocení bude předmětem příští schůze SÚ.  

 

Bod 8  

 

 Téma trenér třídy Windsurfing / Bic - Znovu bude k projednání na příštím SÚ 

současně se žádostí třídy WS/Bic o možnosti rozšíření počtu členů v SCM.  

 

Bod 9  

 

 Nominace a přihlášení na Youth World Championship - Corpus Christi. SÚ navrhuje 

přihlásit třídy 29er M, 420 W, Laser Radial M+W a případně RSX W. Jmenovité 

nominace budou teprve navrženy.  

 

 

 

V Roudnici n.L 10.02.2018  

 

 

 

 

Zapsal Michael Maier 

 

 


