Komise mládeže
předsedkyně Magda Jančíková
Pod komisi spadá Projekt mládeže, který má na starost Roman Šmíd, Síť regionálních trenérů a
granty na podporu mládeže.
Do Projektu mládeže se zapojilo k 31.12.2017 40 spolků ČHS. Tyto kluby mládeže nahlásily na II. pol.
2018 téměř 4 tis. dětí. V rámci Projektu bylo vyplaceno za rok 2017 820 tis. Kč.
V roce 2017 se uskutečnili dva instruktorské kurzy lezení na umělé stěně. Z klubů mládeže se
zúčastnilo těchto kurzů 15 zájemců, kterým byla vrácena část z kurzovného.
Kluby mládeže měli možnost využít služeb trenérů sportovního lezení třídy B a vyšší v rámci Sítě
regionálních trenérů. Tuto možnost využilo v roce 2017 pět oddílů, ne všechny oddíly se věnují
sportovnímu lezení mládeže.
V říjnu proběhlo setkání klubů mládeže, kterého se zúčastnili zástupci 10 oddílů.
V říjnu byla zvolena nová předsedkyně komise – Magdaléna Jančíková a v následujícím měsíci byli
zvoleni dva členové komise – Roman Šmíd a Jiří Faflák.
Na konci roku byly vyhodnoceny Granty mládeže 2017. Granty byly přiděleny 31 oddílům pracujícím s
mládeží a rozděleno bylo na akce s dětmi (horotábory, celoroční práce s mládeží, výjezdy do skal)
celkem 237 061 Kč.
Ke konci roku byly připraveny podklady pro vyhlášení grantů na podporu mládeže na rok 2018,
navržen rozpočet komise na rok 2018 a začala příprava nové soutěže pro děti a mládež, kterou bude
zaštiťovat ČHS – Mladí horalové.
V roce 2018 bude komise pokračovat v Projektu mládeže – finanční podpora spolků, školení
instruktorů, trenérské licence C. Bude se také pokračovat v podpoře Sítě regionálních trenérů,
vyhodnotí se žádosti o granty na podporu mládeže a proběhne nultý ročník soutěže Mladí horalové,
která se bude skládat ze dvou kol. První bude oblastní, každý zapojený klub si jej zorganizuje pro svou
mládež, dle vyhlášených pravidel, a druhé kolo bude celorepublikové, které uspořádá jeden vybraný
klub za podpory ČHS.

