
 
 

 

Zápis z jednání Sportovního úseku ČSJ (SÚ ČSJ) 

Jednání se uskutečnilo dne 10.5.2022 od 19:00 prostřednictvím MS Teams. 

 

Přítomen: Vojtěch Lambl (VL), Nikol Staňková (NS), Tomáš Musil (TM), Karel Lavický (KL), Karel 
Bauer (KB), Ondřej Bobek (OB), Dominika Vaďurová (DV), Vladimír Dvořák (VD), Milan Hájek 
(MH), Antonín Mrzílek (AM), Johana Nápravníková Kořanová (JNK), Štěpán Novotný (ŠN), Roman 
Teplý (RT) 

Omluven: 0 

Host: Michal Lojka (ML), Jan Hirnšal (JH), Petr Rychnovský (PR) 

 

1. Jmenovitá nominace závodníků na MS Optimist 

Trenérka SPS Optimist Nikol Staňková předložila jmenovitou nominaci závodníků pro MS 2022 ve 
složení: Jiří Tomeš, Jeremiáš Přikryl, Lukáš Krč, Vladimír Kováč, Jan Valenta. Tato nominace vznikla 
změnou nominace vzešlé z dopředu odsouhlasených nominačních pravidel, a to náhradou Terezy 
Chlumské za Jana Valentu. Zástupce ALT Optimist Michal Lojka a zákonný zástupce Terezy 
Chlumské Jan Hirnšal byli pozváni na schůzi Sportovního úseku, aby přednesli svá nesouhlasná 
stanoviska se shora uvedenou nominací. Sportovní úsek po diskuzi a zvážení hlasováním nominaci 
trenérky SPS Optimist přijal (PRO: Vladimír Dvořák, Johana Nápravníková Kořanová, Dominika 
Vaďurová, Milan Hájek, Ondřej Bobek, Roman Teplý, Karel Bauer, PROTI: Tomáš Musil, ZDRŽEL 
SE: Nikol Staňková, Karel Lavický, Štěpán Novotný, Vojtěch Lambl, NEHLASOVAL pro střet zájmů: 
Antonín Mrzílek). 

 

2. Revize ostatních směrnic C2, C17, C19, C20 a C99 (D2). 

ŠN provedl aktualizaci revizi směrnic ČSJ C2, C17, C20, C22 a C99 (D2) s ohledem na nedávné 
úpravy směrnic B9 a C12. Při této činnosti a následných korekturách ze strany ostatních členů SÚ 
vyplynula nutnost obsáhlejší aktualizace zmíněných směrnic. Sportovní úsek se touto aktualizací 
bude zabývat v následujícím měsíci.  

 

3. Prototyp karty závodníků a plány přípravy 

Sportovní úsek dokončil materiál obsahující výčet požadavků na aplikaci Karty závodníků a Plánu 
přípravy. SÚ se shodl, že jediným životaschopným řešením je profesionálně vytvořený softwarový 
nástroj. SÚ jmenoval pracovní skupinu ve složení Štěpán Novotný, Karel Bauer, Dominika 
Vaďurová, Vojtěch Lambl, Roman Teplý a Nikol Staňková, jejímž úkolem je dopracovat podklady 
pro oslovení případných dodavatelů aplikace Plánu přípravy a Karty závodníka. Dále SÚ 
jednohlasně zvolil Štěpána Novotného odpovědnou osobou za uvedený úkol. 

 

4. Zprávy týkající se sportu 

Přítomní trenéři SPS a SCM předložili své zprávy o činnosti za duben 2022. Ti, kteří tak neučinili, 
byli vyzváni, aby své zprávy do konce týdne předložili.  

 

5. Zprávy o finančních záležitostech 

TM informoval o zprávě předsedy NSA Filipa Neussera, kterou jsme byli informováni o úmyslu 
dokončit proces letošních dotací do konce května. Tento posun termínu je způsoben velkým počtem 
žádostí, které bylo třeba doplnit nebo opravit. Nadále tedy platí, že je rozumné plánovat cashflow 



 
 

 

ČSJ s předpokladem vyplácení dotací na přelomu května a června. 

 

6. Team Leader pro MS Optimist 2022 

Sportovní úsek obdržel návrh ALT Optimist na obsazení funkce Team Leader na MS Optimist 2022 
paní Karolínou Antošovou. SÚ návrh jednohlasně přijal a předloží jej VV ČSJ na jeho květnové 
schůzi. 

 

7. Spolupráce s Marianem Jelíkem v roce 2022 

VD informoval o tom, že ČSJ bude využívat služeb Mariana Jelínka i v roce 2022 ve stejném 
finančním rozsahu jako v roce 2021. Rozsah jeho služeb je rozšířen z podpory trenérů SPS / SCM 
a reprezentanů o pilotní projekt podopory klubů, který bude v roce 2022 realizován v ČYKu. 

Čerpání služeb Mariana Jelínka bude probíhat následovně: 

• Primární kontakty pro Mariana jsou trenéři SCM - Štěpán Novotný, Dominika Vaďurová a 
Milan Hájek. Ti následně určí, kdo ze sportovců v  jejich týmu a v jakém rozsahu bude s 
Marianem spolupracovat a čerpat jeho služby.  

• Pilotní projekt pro kluby byl zahájen v ČYKu pod vedení Pavla Schwarze. Cílem pilotního 
projektu je dopracovat metodiku mentálního rozvoje dětí a mládeže tak, aby trenér a zákonní 
zástupci dokázali vytvořit harmonické prostředí, které bude v dětech primárně rozvíjet lásku 
k jachtingu a sekundárně ve správném čase i soutěživost a důraz na výkon.  

 

Vlastní objem čerpání si bude hlídat Marian Jelínek. Kluby, trenéři i spportovci mohou čerpat služby 
i indviduálně nad rámec smlouvy s ČSJ za podmínek, které si s Marianem domluví.  

 

8. Noví členové Sportovního úseku 

TM oslovil závodníky RD 2028 ve třídách ILCA 7 a Formula Kite, aby navrhli své zástupce ve 
Sportovním úseku. Závodníci navrhli Jakuba Halouzku a Petra Rychnovského (předseda ALT Kite). 
Sportovní úsek oba návrhy předloží VV ČSJ na jeho květnové schůzi. 

Stejně tak SÚ navrhne za člena SÚ Patrika Hrdinu jako nezávislého experta obeznámeného s 
problematikou windsurfingu. 

 

9. Schválení tohoto zápisu 

TM nechal 20. 5. hlasovat o tomto znění zápisu ze schůze SÚ per rollam. Toto znění zápisu ze 
schůze SÚ ze dne 10. 5. 2022 Sportovní úsek hlasováním přijal (pro: KL, DV, ŠN, AM, JNK, TM, 
MH, VL, NS, VD, RT, OB, KB proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Zapsal: Tomáš Musil                                  Na vědomí: KVS, KTM, KMR, TMK 


