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Zpráva o činnosti v letech 2014 a 2015

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE ČSTS

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2014-2015
Po ukončení čtyřletého projektu SCM ČSTS vedeného ing. Petrem Odstrčilem, VR ČSTS vypsala nové výběrové
řízení na pozici ředitele Sportovního centra mládeže ČSTS. Na základě hlasování prezidia ČSTS (viz zápis PR14)
byl pro další čtyřleté období vybrán realizační projekt Ing. Petra Bartuňka, který pracoval na pozici technického
ředitele SCM v předchozím období a zajišťoval organizačně také průběh SCM v Praze.

1. Plán na období 2014 - 2015
Hlavní úkoly:
a) tréninková soustředění uspořádat na společném místě pro všechny páry SCM
b) porovnání tréninkového procesu vedeného pozvanými zahraničními trenéry s obvyklými postupy
v našich podmínkách
c) kontrolní soutěže
d) vedení Tréninkových deníků sportovců
Z hlediska organizačního:
a) nastavit Organizační řád s pomocí Trenérské rady tak, aby byly co nejtransparentněji určeny podmínky
pro účast na tréninkových soustředěních SCM
b) nastavení diferenciace spoluúčasti párů dle výsledků a pořadí v NRT
c) průběžné vzdělávání osobních trenérů na zlepšení tréninkového procesu vlastních párů
d) komunikace s trenéry a členy SCM prostřednictvím webu ČSTS a nově založeného fb SCM
Z ekonomického hlediska:
a) zajistit přísné sledování všech činností a akcí, které zaručí splnění podmínek grantových řízení, tj.:
o smluvní a objednávkové zajištění všech činností a služeb
o dodržení schváleného rozpočtu
o dodržení všech limitů a hodnotících parametrů
b) ekonomika a účetní podklady SCM byly realizovány v gesci ekonoma ČSTS

2. Realizace plánu
2.1 Organizační struktura, řízení a podmínky realizace SCM
Činnost a řízení SCM zajišťoval ředitel SCM Petr Bartuněk.
Ekonomické a účetní záležitosti byly vedeny v gesci a pod kontrolou ekonoma ČSTS, Leoše Siegela.
Trenérská rada byla oficiálně ustanovena ihned po nástupu Ing. Petra Bartuňka na místo ředitele SCM
a průběžně byla doplňována/upravována dle schváleného Organizačního řádu. Všichni trenéři SCM se scházeli
v době konání tréninkových soustředění, korespondenčního hlasování bylo využito jen ve dvou případech.
Zápisy z jednání Trenérské rady jsou zveřejněny na webu ČSTS, sekce Reprezentace/Sportovní centrum mládeže
a další komunikace byla zajišťovaná prostřednictvím fb SCM.
Zásadní změnou oproti předcházejícímu období a vedení SCM byla realizace soustředění pro všechny páry ČR
najednou. Všechna soustředění proběhla v KD Kroměříž za vynikajících podmínek díky zcela výjimečné
vstřícnosti vedení kulturního domu co do výše nájmu, poskytnutí 2 sálů, ostatních místností pro zasedání, šatny
a technického zabezpečení, a díky úzké a bezchybné spolupráci s TK Gradace Kroměříž.
V rámci SCM nebyl využíván placený překladatel jako v minulosti, překlady zajišťovali na společných hodinách
Petr Bartuněk (z ruštiny) a Martin Dvořák (z angličtiny).
Zahraniční lektoři a ředitel SCM byli ubytováni v blízkém hotelu Octárna a páry i trenéři pak
v nízkonákladových prostorách Domova mládeže Pavlákova. Podařilo se zajistit rovněž společné stravování
přímo v objektu KD Kroměříž – RK Scéna s.r.o.
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2.2 Finanční zabezpečení akce
Schválený finanční plán pro rok 2014 a 2015 byl nastaven prakticky shodně.
Celkem 2014

1779 tis Kč

Celkem 2015:

1790 tis Kč

Z toho volné prostředky

700 tis Kč

700 tis Kč

Program II

589 tis Kč

600 tis Kč

MŠMT program V

490 tis Kč

490 tis Kč

2014: Prostředky byly čerpány jen ve dvou soustředěních vzhledem ke zdržení způsobené výběrovým řízením
na post ředitel SCM a nutností organizování soustředění nejméně 2 měsíce předem. Zbývající prostředky
vyčerpány formou cestovních náhrad na kontrolní soutěže.
2015: Prostředky byly čerpány zatím jen ve dvou soustředěních, je plánované ještě prosincové soustředění
Průměrné náklady na jedno třídenní tréninkové soustředění se 4 zahraničními trenéry činily zhruba 500.000 Kč.
V roce 2014 proběhly pouze 2 tréninková soustředění a volné prostředky byly použity na výplaty cestovného
párům na předem stanovené kontrolní soutěže WDSF v ČR a zahraničí.
Změna přístupu pod novým vedením SCM byla aplikována i vzhledem ke kompenzacím trenérům – koučům,
kterým oproti předchozímu modelu byla vyplácena pouze kompenzace za cestovné, bylo hrazeno ubytování
a strava, nebyla však proplácena kompenzace ve výši 2000 Kč/den jako v minulosti.
Ředitel SCM fakturoval ČSTS za přípravu a realizaci SCM, a dále přípravu vyúčtování pro ekonoma celkem
156 hodin v roce 2014 v hodinové sazbě 300 Kč/hod (46800 Kč) a v roce 2015 k datu 17.11. 102 hod (30600 Kč)
Podrobnou zprávu o čerpání prostředků může podat ekonom ČSTS Leoš Siegel.

2.3 Složení SCM a realizovaná soustředění
SCM zahájilo svoji činnost ve složení párů, daných NRT v kategoriích Junioři I Junioři II, Mládež a Dospělí do 21
let. Požadavky projektu na kvalifikaci trenérů nebo koučů párů se podařilo plnit bez výrazných problémů.
Celkový přehled počtu párů a zahraniční trenéři, kteří prošly SCM je uveden v tabulce.
V tomto období se uskutečnilo šest tréninkových soustředění, ještě jedno v tomto roce je v plánu:

Datum

Místo

5.-7.9.2014

Kroměříž

30.11-3-12.2014

Kroměříž

29.-31.3.2015

Kroměříž

27.-29.9.2015

Kroměříž

6.-8.12.2015

Kroměříž

Zahraniční lektoři
Raimonds Pisevs – Stt
Sven Traut - Stt
Olga Basenkova – Lat
Zoran Plohl - Lat
Raimonds Pisevs – Stt
Sven Traut - Stt
Olga Basenkova – Lat
Zoran Plohl - Lat
Raimonds Pisevs – Stt
Swen Traut - Stt
Olga Basenkova – Lat
Zoran Plohl - Lat
Raimonds Pisevs – Stt
Jenny Favero - Stt
Olga Basenkova – Lat
Zoran Plohl - Lat
Raimonds Pisevs – Stt
Domenico Soale- Stt
Olga Basenkova – Lat
Zoran Plohl - Lat
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Počet párů

26

27

35

31

Plánovaných 26

Český svaz tanečního sportu
Sportovní centrum mládeže

Zpráva o činnosti v letech 2014 a 2015

Soustředění bylo rozděleno do dvou sálů.
Na hlavním sále v průběhu dne probíhala společná rozcvička, dva semináře Stt (4 lekce) a dva semináře Lat
(4 lekce). Ve večerních hodinách practice Lat i Stt a strečinkový popřípadě kondiční trénink s lektorem. K další
změně, ke které došlo v tomto roce na přání zahraničních lektorů, bylo rozdělení do dvou podbloků
tréninkových skupin dle kategorií (Jun 1 + Jun 2, Mládež + U21) na seminářích.
Na malém sále měli v průběhu dne individuální tréninky ostatní zahraniční lektoři, kteří neměli seminář.
Taneční průpravu, strečink a kondiční přípravu zajišťovali Jaroslav Langmaier, David Strnad, Kapoun a Rostislav
Šrom.
Součástí některých soustředění byl i trenérský workshop, kterého se zúčastnili všichni přítomní trenéři.
Trenéři zajišťovali dohled nad svými svěřenci nebo dle dohody zajistili náhradu.

2.4 Náklady na SCM a spoluúčast párů
Lekce s trenéry přiděluje ředitel SCM na základě rovnoměrného klíče schváleného Trenérskou radou na SCM
7.9.2014.
Ceny: Doplatky páru za individuální lekce jsou nastaveny podle aktuálního umístění páru v NRT
STT nebo LAT:

NRT

Σ lekcí

doplatek
/ 1 lekce

NRT

Σ lekcí

doplatek
/ 1 lekce

1-2

3

0

1

1+1

0

3-4

3

500 Kč

2-3

1+1

500 Kč

N1,2

2

800 Kč

N1,2

1+1

800 Kč

10T:

Pár může mít celkem maximálně 6 dotovaných lekcí (3xSTT a 3xLAT). Případná zbývající kapacita hodin bude
nabídnuta za domluvené ceny a pozice v NRT, případně párům mimo rámec NRT za komerční plnou cenu.
Minimální spoluúčast na soustředění je 500 Kč/os, tj. že páry na pozici 1-2 v NRT zaplatí tento paušální
příspěvek, jsou jim však plně hrazeny individuální lekce, ubytování a cestovné.
Cestovné na pár: dle pozice STT nebo LAT nebo 10T, hrazeno dle Finančního řádu ČSTS (5,50/km), náhradníci
nebudou mít cestovné hrazeno. Vždy se počítá nejvýhodnější pozice.
Poznámka: pokud trenér veze pár, bude proplaceno jen jedno cestovné. Proplácí se jen 1x cesta na SCM a zpět pro vzdálenost nad 50 Km.
Pro proplacení cestovného je nutné předat řádně vyplnění formulář.

STT nebo LAT:

NRT

cestovné
/ km / pár

hrazeno

NRT

cestovné
/ km / pár

hrazeno

1-2

5,50

100 %

1

5,50

100 %

3-4

5,50

50 %

2-3

5,50

50 %

N1,2

0

0

N1,2

0

0

10T:

Ubytování: objednané ubytování je pro páry i trenéry hrazeno z prostředků SCM.

2.5 Materiálové a další vybavení
Dle plánu byly zajištěny teplákové soupravy pro členy NRT a SCM, kteří reprezentovali na MS a ME.
Byly vytvořeny a aplikovány nášivky členů NRT.
Byl vytvořen Facebook SCM pro lepší informovanost členů SCM a veřejnosti a e-mailová schránka scm@csts.cz
která sloužila pro komunikaci párů a trenérů s ředitelem SCM
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3. Závěr
Činnost SCM v prvních dvou letech ukázala, že jsme schopni pracovat na tomto projektu a že prostředky
investované do trenérů a jejich párů mohou posunout české tancování.
Viditelně se začaly zlepšovat kondiční a koordinační parametry našich mladých párů a tím se vytvářejí
předpoklady pro uplatnění tanečních dovedností v soutěžním zatížení. Toto potvrdili i zahraniční trenéři, kteří
již delší dobu spolupracují s naším NRT a SCM
Konkrétní soutěžní výsledky jsou zatím obtížně prokazatelné. Ze zahraničních zkušeností i ze zkušeností jiných
sportů je třeba ještě počkat s tímto hodnocením.

4. Doporučení pro příští období
Pokračovat v systému společných celorepublikových soustředění, které se při porovnání s dříve aplikovaným
regionálním systémem (Praha, Brno) osvědčily pro mnohem větší intenzitu, vzájemné motivování mezi páry
i trenéry, předávání si zkušeností. Zároveň tím byly optimalizovány náklady na cesty a ubytování.
Důsledně sledovat účasti členů SCM zejména na kontrolních zahraničních soutěžích a jejich účast v SCM vázat
na reprezentaci ČR.
Ještě více diversifikovat podporu podle výkonnosti v kategoriích junioři – U21
Nejúspěšnější páry podpořit v jejich činnosti i mimo rámec soustředění SCM (např. formou vyplaceného
cestovného na zahraniční soutěže na návrhy a schválení Trenérské rady SCM)
Finanční limity SCM řešit návazným zapojením NRT dalších věkových kategorií s vlastním odděleným
financováním v zájmu úspory nákladů na zahraniční lektory.
Částečná obměna trenérů dle návrhů Trenérské rady za účelem seznámení dalších trenérů s NRT ČSTS.
Vyváženější časové plánování a rozložení soustředění v průběhu roku.
Zavedení specializovaných sportovních zdravotních prohlídek pro reprezentaci.
Dotažení a realizace smluvního zabezpečení (SCM – pár – trenér) na základě připravené smlouvy.

Zpracoval: Ing. Petr Bartuněk, Ředitel SCM ČSTS
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