Zpráva komise mládeže na VH ČHS 2019
předsedkyně komise Magda Jančíková
V průběhu roku proběhlo pod KM několik akcí:
1) soutěž Mladí horalové – v září proběhl 1. ročník soutěže zaměřený svými disciplínami nejen
na lezení, ale celkově na pohyb v horách a přírodě. Soutěže se zúčastnilo 16 klubů ve dvou
kolech. První kolo organizovali kluby pod společnými pravidly nezávisle na sobě, ze kterých
se nominovaly jejich nejlepší 4členné týmy do finálového kola na Malé skále. Finálové kolo
bylo organizováno klubem Lezci.com a ČHS (Komise mládeže, Lékařská komise, Metodická
komise) a celkem startovalo 22 týmů z 16 klubů ve dvou věkových kategoriích.
2) Slovinsko-český kemp – v červenci v Bavšici ve Slovinsku se uskutečnil společný kemp pro
děti ze Slovinska a České republiky. Celkem byl kemp naplněn 34 dětmi a 13 instruktory. Na
programu bylo především lezení a turistika.
3) Setkání spolků – tradiční setkání zástupců mládežnických spolků bylo zorganizováno
v listopadu v Jihlavě. Kromě zhodnocení roku 2018 se diskutovaly plány na rok 2019 a
především pak koncept podpory závodů pro děti a mládež
Podpora klubů a celoroční práce Komise spočívala především ve vyhlášení grantových okruhů,
zhodnocení a schvalování žádostí a následné vyúčtování, poté podpora klubů zapojených v Síti
mládežnických klubů, kde kromě finanční podpory ČHS nabízí podporu kvalifikovaných trenérů –
v rámci Sítě regionálních trenérů, vzdělávání a další.
V listopadu byla zvolena nová členka Komise – Jana Cinková a začala příprava systému oficiálních
závodů ČHS pro děti a mládež do 19 let.
V roce 2019 plánujeme pokračovat v podpoře klubů pracujících s dětmi a mládeží, zorganizovat
2. ročník soutěže Mladí horalové, uspořádat ke konci roku setkání zástupců spolků, budou vyhlášeny
granty v tradičních okruzich, proběhnou oficiální závody ČHS ve dvou kategoriích podpořené KM
zaměřené na začínající a mírně pokročilé lezce. V červenci proběhne mezinárodní kemp pro děti, na
kterém se organizačně podílí zástupci Českého, Slovenského, Maďarského a Chorvatského
národního svazu.

