Zpráva o Jachtařské akademii za rok 2018
Ahoj přátelé, trenéři a příznivci jachtingu,
rád bych Vám podal přehlednou informaci o vývoji aktivit kolem Jachtařské akademie, co se povedlo,
kde bychom měli přidat a co s Jachtařskou akademii do budoucna.
1) Otevřeli jsme cestu pro získání trenéra jachtingu I. třídy. Podepsala se smlouva s Vysokou školou
FTVS UK Praha a ve spolupráci s ní zajišťujeme dvouleté studium k získání trenéra jachtingu I.
třídy. Studium se bude otevírat každý rok v září. V současné době zde studují- Karel Lavický,
Johanka Rozlívková, Michal Kučera a Jan Čutka mladší.
2) Na MŠMT jsme obdrželi povolení na pořádání Rekvalifikaci trenéra jachtingu II. třídy. Ve
spolupráci s FTVS zajišťujeme 150 hodinový program a zahajujeme příští rok 22. ledna na
přednášce skvělého, mentálního kouče Mariana Jelínka první běh. Překvapil mne obrovský
zájem o tuto akci, chtěli jsme nabrat maximálně 10 lidí, ale nakonec se rekvalifikace otevřela pro
13 účastníků a řada zájemců se přesunula až na rok 2020. Přihlášeni jsou Jirka Halouzka, Matouš
Rek, Pavel Konopík, Štěpán Novotný, Ondřej Vachel, Lukáš Dlouhý, Franta Bauer, Ivan Šenkýř,
Dan Audy, Nikol Staňková, Johan Hirnšál a Vojta Šindelář. Nastupující generace trenérů a ještě o
nich uslyšíme.
3) Pro získání trenéra III. třídy, pro obnovení trenéra II. a III. třídy jsme domluveni s Michalem
Kučerou, že uspořádáme 2 x ročně Praktický seminář. Vše bude včas vyvěšeno na Jachtařské
akademii. Na konci roku 2019 bych byl rád, pokud všichni budou mít platnou licenci. Ostatní
vyřadíme.
4) Rozšířili jsme a publikovali na Jachtařské akademii řadu videí, článků, medailonků a komentářů.
Nedaří se nám ale tento materiál správně šířit do oddílů k trenérům, aby Jachtařskou akademii
více využívali k vlastnímu trénování. Dále se musí i zlepšit zpětná vazba od trenérů a spolupráce
s nimi. Na tomto zapracuje Tomáš Karas.
5) Rozšířili jsme i tým, který se na Jachtařské akademii podílí. Jedná se především o TKM komisi,
kde v současné době pracuje Michael Maier, Tonda Mrzílek, Pepa Čermák, Franta Bauer, Tomáš
Karas, Michal Smolař, Michal Kučera, Zdeněk Sünderhauf a nově Matouš Rek a Johanka
Rozlívková. Pro administraci, zajištění vlastního chodu JA a organizování přednášek výborně
fungují Radek Sünderhauf, Denisa Grecmanová, Denisa Binjošová a Markéta Švecová. Všem za
jejich práci velký dík.
6) Jachtařské přednášky v roce 2019 najdete na http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/. Přihlašte
se včas, plní se opravdu rychle.
7) Dále se i snažíme více propojovat okruhový a námořní jachting. Využívat velkého potenciálu
našich reprezentantů, kteří již nemají olympijské ambice. Je potěšující, že se ve většině chtějí
zapojovat do trenérských aktivit. Jako další směr jim nabízíme tréninky a účast na off- shore
závodech na moři na Hebe V. V současné době zkoušíme zapojit do Hebe Sailing Teamu Jirku
Halouzku a Štěpána Novotného.
8) A jak dál. Původně jsem chtěl vše předat mladším a nadějným kolegům, kteří by v takto
nastaveném způsobu vzdělávání a aktivitách pokračovali. Nakonec jsem vše ještě přehodnotil a
budu se snažit v této oblasti působit další 4 roky. Samozřejmě, pokud na Valné hromadě tato
koncepce uspěje
Přeji všem pohodové prožití vánočních svátků, hodně zdraví, elánu a dobré nálady do nového roku.

Zdeněk Zdenál Sünderhauf

V Praze dne 21. 12. 2018

