Český svaz tanečního sportu
Podpora sportovně talentované mládeže

Zápis ze schůze Trenérské rady STM
ze dne 9. 4. 2017 v Ostravici
Přítomni: Ing. Jaroslav Kučera (předseda), Michal Drha, Ing. Martin Dvořák, Ing. Radek Felcman, Mgr.
Miroslav Hýža, Martin Odstrčil, Ing. Jiří Pohlodek, Radim Přádka, Zuzana Šilhánová, Jan Tománek
1. Na základě Vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
SCM (kluby) doporučí rodičům zřízení individuálních studijních plánů ve školách
2. Na základě poznatků z přednášky Šárky Kašpárkové Trenérská rada (TR) doporučuje rodičům,
aby sportovcům zajistili 2x týdně regeneraci formou wellness, sauny, plavání, masáže.
3. TR na základě přednášky Šárky Kašpárkové doporučuje SCM plánování ročního tréninkového
plánu na základě potřeb sportovců.
4. Jan Tománek představil návrh týmového oblečení na kontrolní srazy od společnosti Alpine Pro.
TR se shodla, že oblečení musí být v národních barvách a návrh nepřijala (nabízená kolekce
byla v dívčí variantě žlutá/růžová)
5. Vytvořit pozici zástupce ČSTS, který bude s páry STM jezdit na MS a ME, bude plnit roli
vedoucího výpravy a např. mentálního kouče. Přesná náplň bude předmětem dalšího jednání.
Dále je potřeba zjistit možnosti rozpočtu v rámci ČSTS. Je možná součinnost s návrhem Komise
sportovců, která má bod hrazení reprezentace v zápisu z jednání dne 9. 4. 2017.
6. TR vyjádřila nespokojenost s činností generálního sekretáře Ing. Leoše Siegela v rámci
organizace kontrolního srazu.
7. Potvrzen další termín kontrolního srazu 12.-13. červen, se změnou místa konání: Hotel Freud,
Ostravice.
8. Neúčast na kontrolních srazech nebude omlouvána ze studijních důvodů (zrušena poznámka
v 3. odrážce 5. bodu zápisu schůze TR STM 9. 1. 2017).
9. Pár Králíček – Kosková se nezúčastnil kontrolního srazu a byl řádně omluven ze zdravotních
důvodů. Pár Zaorálek – Syrek se nezúčastnil kontrolního srazu a nebyl řádně omluven. Pár Zíma
- Teplá se nezúčastnil kontrolního srazu a nebyl řádně omluven. TR odsouhlasila nepřidělení
podpory na 2. čtvrtletí roku 2017 páru Zaorálek – Syrek a Zíma – Teplá.
10. Schváleno vyloučení sportovců z projektu STM po dvou neomluvených neúčastech
z kontrolního srazu.
11. Schválena finanční odměna trenérům ve výši 4000 Kč za kontrolní sraz a cestovní výlohy.
Podmínkou je účast trenéra po celou dobu trvání srazu.

Zapsal Mgr. Miroslav Hýža

Schválil Ing. Jaroslav Kučera

