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NOVINKY ZE SVĚTA ČESKÉHO JACHTINGU
Milí přátelé jachtingu,
na tomto místě se vždy dozvíte, co je nového ve světě českého jachtingu i jaké výhody
Vám členství v Českém svazu jachtingu přináší. Také to bude místo, kde nám můžete
poskytnout zpětnou vazbu. Budeme za ni velmi rádi. Newsletter ČSJ vychází přibližně
jednou za dva měsíce, při mimořádných událostech i častěji. První vyšel na konci května
a je ke stažení ZDE.
Valná hromada ČSJ, která se konala na konci června, uložila Výkonnému výboru ČSJ
doplnit členy do VV a do odborných komisí ČSJ. Proto prosíme všechny aktivní jachtaře
a funkcionáře, kteří mají zájem pracovat a český jachting rozvíjet, aby se obrátili na členy
VV ČSJ nebo na předsedy odborných komisí.

DOTACE PRO KLUBY
Národní sportovní agentura zveřejnila dvě výzvy pro kluby a TJ:
PROVOZ A ÚDRŽBA 2022 – žádost je třeba podat do konce srpna, dotace může být
poskytnuta do výše max. 50 % celkových nákladů souvisejících s provozem sportovního
zařízení.
VÍCE INFORMACÍ

MŮJ KLUB 2022 (2. kolo) – žádost je třeba podat do 12. září, výzva je zaměřena na
podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují
sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let.
VÍCE INFORMACÍ

ÚSPĚCHY NAŠICH REPREZENTANTŮ

Český tým ve složení Ondřej Teplý (kapitán/taktik), Petr Fiala (kormidelník), Sára
Tkadlecová, Štěpán Novotný, Vojtěch Lambl, Jakub Dobrý, Tomáš Vika, David Kovařík
a Jan Daněk postoupil do finále jachtařského poháru národů – SSL GOLD CUP!

Parádní výsledky na juniorském mistrovství světa World Sailing v Haagu zajeli Vojtěch
Koška 4. místo ve třídě Formula Kite, Barbora Švíková 5. místo ve třídě iQFoil dívky a David
Drda 11. místo ve třídě iQFoil chlapci.
Historicky nejlepšího výsledku dosáhl Jeremiáš Přikryl na mistrovství světa třídy
Optimist!
Gratulujeme nejen jim, ale také všem ostatním k pěkným výkonům i ziskům medailí. O
všem si můžete přečíst ZDE.

MISTROVSTVÍ EVROPY TŘÍDY RS FEVA NA LIPNĚ
Nejvýznamnější jachtařskou akcí, která se letos koná
v Česku, je Mistrovství Evropy třídy RS Feva. Jede se
od 25. do 28. 8. na Lipně v Černé v Pošumaví. Pokud
budete v té době na Lipně, přijeďte fandit!
VÍCE INFORMACÍ

MISTROVSTVÍ ČR MLÁDEŽE 2022
Vloni se poprvé jelo na Nových Mlýnech společné
mistrovství ČR mládežnických lodních tříd. Letos se
pojede poslední zářijový týden na Nechranicích
a přidaly se k němu další lodní třídy – celkem jich
bude pět – Optimist, ILCA 4, RS Feva, 29er a Techno
293. Akce byla vloni velmi úspěšná, doufáme, že se
povede i letos. Tak neváhejte a přihlaste své děti
a juniory – u toho přece nemůžou chybět!
PŘIHLÁŠKY

ZAČNI S JACHTINGEM
Projekt Začni s jachtingem úspěšně pokračuje. Všechny aktivní kluby v něm získaly
cenného pomocníka pro nábor nových dětí! Nyní je ten pravý čas, kdy se rodiče rozhodují,
jaký sportovní kroužek dětem vyberou. Pojďme se všichni společně snažit, aby to byl právě
jachting. Proto prosíme všechny zástupce klubů i lodních tříd, aby si odkaz
www.zacnisjachtingem.cz přidali na své webové stránky. Zvýší se tak návštěvnost
našeho nového webu. ČSJ dává peníze na jeho propagaci na Facebooku i na internetu,
na kterou jsme se právě v této době zaměřili. Všichni věříme, že projekt bude úspěšný
a pomůže nám rozšiřovat naši členskou základnu. Pokud existují stále ještě nějaké kluby,
které pracují s mládeží a chtěly by se do projektu zapojit, neváhejte se na mě obrátit.

VÍCE INFORMACÍ

VÝHODY PRO ČLENY
Víte, že jako člen ČSJ můžete využít různých výhod? Zde jsou některé z nich:

Nakupte si jachtařské oblečení s 10% slevou!
SailingCentrum nabízí v pražské prodejně i na
e-shopu širokou škálu oblečení na sportovní
plachetnice i námořní lodě především značek
Gill, Henry Lloyd nebo Helly Hansen. Výběr je
opravdu široký. Při nákupu na e-shopu napiště do
poznámky ČSJ + vaše registrační číslo.
JÍT NAKUPOVAT

Kupte si knížky nejen s jachtařskou tematikou
s 15% slevou! Knížky pro kapitány, učebnice pro
začínající jachtaře i příběhy z nejrůznějších
plaveb – to vše najdete ve vydavatelství IFP
Publishing. Slevový kupon získáte ZDE kliknutím
na banner partnera.
VÍCE INFORMACÍ

Předplaťte si časopis Yacht se slevou 140 Kč!
CHCI PŘEDPLATNÉ

Postupně budou přibývat další, máte se tedy na co těšit!

PŘISPĚJTE DĚTEM NA OPTIMISTECH
Objednejte si dovolenou na lodi od Boataround a přispějte tak minimálně 750 Kč na
reprezentační družstvo SPS třídy Optimist! Z každého zaplaceného charteru věnuje firma
Boataround domluvenou část své provize na naše mladé jachtaře.

Líbí se Vám newsletter Českého svazu jachtingu? Pošlete ho všem, koho by mohl také
zajímat. Děkujeme za jakoukoli zpětnou vazbu a přejeme šťastnou plavbu!

Eva Skořepová
PR manažerka ČSJ
skorepova@sailing.cz
+420 602 124 289

ČESKÝ SVAZ JACHTINGU
Zátopkova 100/2, PS40, 160 17 Praha 6 - Břevnov

Tento e-mail by odeslán na *|EMAIL|*, protože jste se přihlásili k odběru newsletteru,
nebo jste zástupcem subjektu sdruženého v ČSJ.
Chcete newsletter dostávat i nadále a ještě jste se nezaregistrovali? Zaregistrujte se na
www.sailing.cz
Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily? To nás mrzí.
Odhlásit z odběru Newsletteru ČSJ se můžete zde.

