ZÁPIS Z 8. ČLENSKÉ SCHŮZE SPORTOVNÍHO KLUBU KRASOBRUSLENÍ ARENA PLZEŇ Z.S,
Pořádané dne: 16.6.2017 v 17:15 v prostorách restaurace zimního stadionu Košutka, Plzeň

Program:
1. Prezence
2. Členská základna - hlasovaní o přijetí dočasných členů (dočasné členství delší než jeden rok),
zpráva o ukončených členstvích
3. Rozdělení družstev na letní soustředění 2017 a sezonu 2017/2018, zprávy z trenérské rady k
závěru sezony
4. Zprava o hospodaření klubu v sezoně 2016/2017 a výhled na příští sezonu
5. Informace k soustředění a závodům, zprávy ze schůze Českého krasobruslařského svazu
6. Jiné a diskuze
Ad 1. Přítomno 18 členů z celkového počtu 24, nepřítomni: Jandová Jana, Koenigová Nikol, Vosmíková Michaela,
Kovaříková Kateřina, Rauchová Petra, Trefná Dominika
Přítomen 1 dočasný člen v tuto chvíli bez hlasovacího práva
Schůze je usnášeníschopná
Ad 2. Hlasování o přijetí dočasného člena Sáry Pavlendové do členské základny klubu.
Pro – 18 členů tzn. 100% - Sára Pavlendová přijata, získává řádné členství a hlasovací právo
David Hosnedl pozbývá členství na základě vzájemné domluvy se zákonným zástupcem.
Ad 3. Rozdělení družstev na letní soustředění:
5 družstev
odpoledne každý 2. Den Zuzka šéftrenér a Petra V. náhradní trenér,
Jirka odpoledne každý 2. den balet
1 den odpoledne – školení ISU Monika
přípravka bude bruslit 1 hodinu dopoledne + bude mít 1 hodinu suché přípravy za den, vede trenéra Bára S.
Zuzka (Páťa) – David, Amálka, Kristýnka
Jirka – Monika, Veronika (víkend), Renata, Kája?
Páťa (Bára) – Martinka, Sára, Lucinka
Katka (Bára) – Niki, Andrea, Míša V.
Bára (Petra V.) – Eva, Jana, Hanka, Tereza, Majda (víkend)
Ze zprávy trenérské rady: na sezonu 2017/18 budou bruslaři rozděleni do následujích družstev:
-

Adult (Bromová R., Baumanová, Šiklová, Vosmíková, Jandová, Antonová V. pokud bude v družstvu méně jak
5)
Pokročilí (Malá, Hosnedlová, Rubnerová, Pavlendová, Koenigová)
Závodní (Brom, Fořtová, Vondrová)
Přípravka 1 – ( Martanová, Svobodová E., Zelenková, Jindrová)

-

Přípravka 2 – (Bromová J., Antonová M., Svobodová H., případně Antonová V. )

Přípravka 1 a 2 trénují Po – Pá – So, v pátek budou přípravky spojené na skluz pod vedením Barbory Samkové
Líheň se přesouvá na středu, pravděpodobně povede Petra Veverková
Ad 4.
Od 1.5. 2017 zdražení pronájmu ledové plochy o 20%
V roce 2016 byly:
Výdaje klubu: 425 000 Kč
Příjmy: na členských příspěvcích: 412 000 Kč
dotace a dary: 136 000 Kč
Kopie účetní bilance (z daňového přiznání 2016) je kdykoli k nahlédnutí u předsedkyně nebo na požádání emailem.
V roce 2017 očekáváme cca 190 000 na dotacích a darech.
Rodiče byli požádáni, aby sháněli dále i malé sponzorské dary (klub poskytuje řádné vyúčtování jak byl jakýkoli dar
použit), protože cena tréninků (členské příspěvky) je v současné době z třetiny dotovaná, a bude se muset navýšit
v příštích letech, kdyby klesly příjmy z dotací a darů.
Ad 5 .
Podrobně byly vysvětleny očekávané změny v hodnocení v následující sezoně – závody poháru ČKS postupně pilotují
systém ISU (do této chvíle bylo ISU pouze na Českém poháru a ostatní soutěže v OBO). Podle ISU začne závodit Pohár
ČKS A a v dalších letech ČKS B. Předsedkyně udělá školení pro trenéry a pro zájemce z řad rodičů na vysvětlenou
hodnocení soutěží v systému ISU v průběhu soustředění v srpnu 2017.
ČKS bude kompletně přecházet na elektronické průkazy místo stávajících papírových kartiček v horizontu příštích
dvou let. Každoroční lékařské prohlídky bude dále kontrolovat klub.
Ad 6. Diskuze o přípravě svěřenců na výkonnostní testy a závodní sezonu od září 2017, choreografie a výběr hudby
pro volné jízdy.

Zápis provedla: Mgr. et Mgr. Renata Bromová (místopředsedkyně)
Kontrolovala: Monika Baumanová, M.A., Ph.D, (předsedkyně)

