Zpráva komise mládeže za rok 2019 pro VH 2020
předsedkyně Magdaléna Jančíková
V roce 2019 pracovala Komise mládeže (KM) ve složení Jana Cinková, Jiří Faflák a Roman Šmíd,
předsedkyně Magdaléna Jančíková.
Činnost komise byla zaměřena na:
1) celoroční podporu klubů zapojených v Síti mládežnických klubů, která spočívá ve finanční podpoře
vyplácené dvakrát ročně, podpora ve vzdělávání jejich instrukotrů a trenérů ve spolupráci s jinými
komisemi ČHS. V listopadu proběhlo již tradiční setkání těchto klubů v Jihlavě, kde dorazilo 23
zástupců z 18klubů. Proběhlo shrnutí akcí v roce 2019, představily se plány pro rok 2020 a byl prostor
pro diskuzi.
2) vyhlášení grantového okruhu „Mládež“, zpracování žádostí, rozdělení finančních prostředků a jejich
následné vyúčtování. V roce 2019 bylo schváleno a podpořeno 46 žádostí, které měli charakter
výjezdů dětí do skal, letní tábory, materiálová podpora a podpora dětských závodů.
3) proběhl druhý ročník soutěže Mladí horalové, jejíž zaměření je naučit děti a mládež pohybu a
pobytu ve skalním a horském prostředí. Zapojené kluby mají propozice a pravidla soutěže předem
známy, probírají s dětmi potřebnou metodiku a uspořádají své klubové kolo, ze kterého se vítězný
čtyřčlenný tým nominuje do finálového kola. Disciplíny soutěže jsou lezení na skalách, slaňování,
prusíkování, vázání uzlů, překonání lanových překážek, poskytnutí první pomoci, práce s mapou a
buzolou, stavění stanu a také běh. Pořádání finálového kola se ujal horolezecký klub Lanškroun a
proběhlo v září u vodní nádrže Pastviny v Orlických horách. Ve finálovém kole byla ještě přidána
disciplína – jízda na kanoi nebo raftu a řešení šifry. Finálového kola se zúčastnilo 9 týmů v mladší
kategorii (8 – 12 let) a 15 týmů ve starší kategorii (13 – 17 let). Vítězné týmy obou kategorií z roku
2018 zrealizovali svou hlavní výhru – lezení v Tatrách – v červnu 2019 za účasti předsedy metodické
komise.
4) v srpnu se uskutečnil týdení mezinárodní lezecký kemp pro děti ve věku 12 – 18 let. Kempu se
zúčastnilo 33 dětí ze 4 zemí – ČR, Slovenska, Slovinska a Maďarska. Zázemí měli účastníci v
Autokempu pod Císařem, lezlo se na přilehlých pískovcových skalách pod dozorem instrukotrů a
zkušených místních lezců.
5) Open závody – proběhl první ročník oficiálních závodů ČHS určených pro začínají a středně
pokročilé mladé lezce. Závody proběhly ve dvou kategoriích. Kategorie A - závody s oficiálními
pravidly ČHS, které však v některých bodech mají usnadnění pro pořadatele oproti nejvyšším
soutěžím a kategorie B - závody pořádané dle pravidel pořadatele. V roce 2019 bylo zorganizováno 5
závodů v kategorii A a 6 závodů v kategorii B. Závody byly v různých lezeckých disciplínách a jejich
kombinacích.
V roce 2020 plánujeme pokračovat v podpoře klubů pracujících s dětmi a mládeží, vyhlásit začátkem
roku grantové okruhy. Zorganizovat 3. ročník soutěže Mladí horalové ve spolupráci s Šumperským
oddílem a uspořádat ke konci roku setkání zástupců spolků. Pokračovat s podporou Open závodů,
vytvořit kalendář závodů. Podílet se na organizaci mezinárodního lezeckého kempu na Slovensku.

