
Zápis z porady Trenérsko- metodické komise ze dne 20. 11. 2019 

 

Zúčastnili se: 1. Zdeněk Sünderhauf, 2.  Radek Sünderhauf, 3. Antonín Mrzílek,4.  Michal Kučera, 5. 

Johanka Rozlívková, 6. Michal Smolař, 7. Matouš Rek 

Omluveni: Michael Maier, Josef Čermák, Tomáš Karas 

 

Program: 

 

1) Současný stav obsahu Jachtařské akademie, statistiky, nejsledovanější články, videa- Radek 

Sünderhauf 

2) Testování a e- learning- Radek Sünderhauf 

3) Zpětná vazba od uživatelů Jachtařské akademie a doporučení dalšího vývoje- Tomáš Karas 

4) Další vývoj Jachtařské akademie, zaměření, jeho využívání- diskuze- Zdeněk Sünderhauf 

5) Jachtařské přednášky 2019- Denisa Binjošová, Zdeněk Sünderhauf 

6) Spolupráce ČSJ s FTVS, získání trenéra I. třídy  a II.  třídy- Michal Smolař, Zdeněk Sünderhauf 

7) Praxe- Trénování v oddílech ČSJ- Michal Kučera 

8) Trenérský kurz v Anglii a výstupy pro použití v oddílech ČSJ- Johanka Rozlívková 

9) Navázání užší spolupráce s  Rek 

10) Projekt – podpora Jachtařských táborů- Jan Myslík 

11) Různé, diskuze, volná zábava… 

Informace o průběhu porady: 

1) a 2) Radek informoval o stavu Jachtařské akademie, nejsledovanějších videí. Návrh, aby 

školitel měl dopředu k dispozici všechny testové otázky. Dále návrh, aby testy byly uvolněny již např v 

pátek, aby v neděli bylo vše připraveno pro ostré testování. 

2) Dtto- 

3) Tomáš se omluvil a dodá zpětnou vazbu i s  doporučením dalšího vývoje do konce roku 2018! 

4) Zdeněk S.  informoval o významném využívání Jachtařské akademie v námořním jachtingu. U 

okruhových trenéru je konstatována určitá pasivita, využívání pouze z cca 20%. Pro další období 

nutné větší zapojení trenérů na všech úrovních. Samozřejmě i  kontinuální informování o novinkách. 

Zatím probíhá formou oběžníku 1x za měsíc!  Doporučení od Tomáše Karase- další nápady... 

5) Přednášky  2019 jsou již uveřejněny na Jachtařské akademii a začínají se velmi rychle plnit. 

Rozešleme na oddíly- úkol pro Zd. Sünderhaufa 

6) S FTVS spolupráce na získání trenérů 1. a 2. třídy. Studium 1. třídy zahájili v roce 2018 4 

trenéři. Popíše a připraví pro další zájemce- úkol Michal Smolař. Rekvalifkace pro trenéra 2. třídy  



bude zahájena v lednu 2019- popíše a připraví- úkol Zdeněk Sünderhauf. Úkol splněn- v příloze. 

Změnu směrnic  ČSJ provede do konce ledna Michal Smolař s pomocí Tondy Mrzílka. 

7) Michal Kučera seznámil se svým záměrem- Zlepšení trénování v oddílech- Koncepční plán 

rozvoje mládežnického jachtingu v klubech . Další postup- osobní představení na Výkonném výboru v 

lednu. 

8) Johanka informovala o trenérském kurzu, kterého se zúčastnila v Anglii a poslala pěknou 

presentaci. Zdeněk S. toto představí na prosincové VV ČSJ. 

9) Matouš Rek odprezentoval možnosti spolupráce s Word Sailing, MOV a ALT. Dohodlo se, že 

toto je tak obsáhlé a důležité téma, že se na toto téma se  svolá zvláštní porada a představí se 

strategický záměr již novému vedení Výkonného výboru ČSJ. Zde domluvena úzká spolupráce 

Johanka a Matouš. 

10) Záměr Hozy Myslíka na podporu Příměstských táborů a Jachtařských campů již nebyl pro 

nabitý program přestaven, tak alespoň v příloze Radost s Fevou. Na Výkonném výboru je již tento 

záměr schválen a plně podpořen. 

Děkuji všem zúčastněným za aktivní,  až nadšený přístup. 

Díky, moc si toho vážím.. 

 

Zapsal: Zdeněk Sünderhauf 

 

 


