ZÁPIS č. 6 z jednání nového výboru sekce SY konaného
dne 4.11.2015 přes Skype
Přítomny:

Drochytková, Vidlařová, Zidková, Lungová, Koubková, Roubíčková,
Šmoldasová

1. Kontrola zápisu č. 5
5/1
Zpracovat Projekt seniorské reprezentace včetně požadavku na vybavení –
splněno
5/2
Dopracovat Projekt SCM o zařazené závodnice na základě oslovení
v oddílech v členění na JUN a STŽ, včetně požadavku na vybavení - splněno
5/3
Požádat V. Chlupovou o vyjádření k setrvání v seznamu – splněno, nechce
být již zařazena
5/4
Na základě předaných podkladů (Drochytková) zaslat veškeré dokumenty na
sekretariát včetně Activity Report všech rozhodčích na FINA listu – splněno
5/5
Zjistit přes svaz situaci v otázce zařazení rozhodčích do skupiny A a současně
nominací zástupce do LEN komise za SY ČR (nyní I. Králíková) – úkol trvá,
v březnu 2016 se uskuteční volby do LEN
5/6
Na základě obdržených podkladů aktualizovat seznamy rozhodčích –
nesplněno, nový termín 30.11.2015
5/7
Zpracovat návrh plánu rozpočtu na rok 2016 – splněno, viz samostatný bod
5/8
Podat informaci p. Tippmannovi a zažádat o vystavení a odeslání faktur na
jednotlivé oddíly za účast na Mediterranean Cupu - splněno
5/9
Předat podklady pro STD 2016 dle rozdělení, včetně nového designu STD –
splněno, viz samostatný bod
2. Hospodaření 2015 a návrh plánu 2016
Hospodářka sekce předložila výboru návrh rozpočtu na rok 2016, který vychází
z podkladů projektů reprezentace i SCM a dále z plánované činnosti sekce SY.
Byl vysloven (Koubková) požadavek na navýšení příspěvku na uspořádání Vánoční
ceny Prahy z 15.000,- Kč na 30.000,- Kč. Výbor navrhuje zažádat svaz o umožnění
uspořádání této soutěže v Podolí. Dále
6/1
Zpracovat žádost a zaslat ji na svaz k projednání.
O:
Vidlařová, NepP
T:
do 26.11.2015
Dále se doplnil návrh o položku Školení trenérů III./II. tř. ve výši 50.000,- Kč
6/2
Oslovit oddíly, o jaké školení mají zájem a v jakém počtu.
O:
Šmoldasová
T:
ihned
Po doplnění byl návrh rozpočtu na rok 2016 schválen, přestože byl vysloven ještě
požadavek (Koubková) na navýšení položky Příprava MEJ a MSJ, což nebylo
odsouhlaseno.
6/3
Předložit k projednání na VV ČSPS.
O:
Drochytková
T:
do 30.11.2015
V čerpání rozpočtu 2015 stále drobné nesrovnalosti, které řeší nová hospodářka se
svazem a K. Ptákovou.
Sekce odsouhlasila vyplacení odměn za zpracování Metodiky pro MLŽ následovně:
Heda Masters – 2.400,- Kč
Marta Drochytková – 2.000,- Kč
Lucie Fafejtová – 2.000,- Kč
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Adriana Gregr – 2.000,- Kč
Jana Vidlařová – 800,- Kč
Linda Flešková – 800,- Kč
3. Příprava STD pro rok 2016
Aktualizaci adresáře kontaktních osob jednotlivých oddílů nezaslal v termínu MedKl a
POFM.
6/4
Znovu oslovit, pokud nezašlou, ponechat původní.
O:
Drochytková
T:
ihned
V adresáři výboru nechtějí uvádět adresu Koubková, Roubíčková, bude zohledněno
v nové podobě STD.
V zaslaném návrhu limitů pro MEJ a MSJ bylo provedeno sjednocení limitů B = 1.
místo MČR 2015.
Do přehledu sportovního kalendáře byly vybrány soutěže z LEN kalendáře.
6/5
Zpracovat finální podobu STD 2016 na základě všech podkladů
(Drochytková).
O:
Roubíčková
T:
26.11.2015
Současně byly diskutovány VT mladších žákyní a odsouhlasena pro MČR 2016
úprava počtu závodnic s I. nebo II. VT na 3 + 5 závodnic s III. VT pro týmovou
sestavu.
6/6
Vytvořit pracovní skupinu a zpracovat návrh na udělování VT mladších žákyní.
O:
Šmoldasová
T:
duben 2016
4. Informace z jednání VV ČSPS z 21.10.2015
1.
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75/04 - Inventura ČSPS – VV schvaluje invent. komisi ve složení H. Novotná, A.
Königsmarková, P. Tippmann s tím, že budou připraveny vyřazovaní protokoly. Ve
spolupráci s R. Šrailovou budou věci k odpisu shromážděny na sekretariátu ČSPS a
následně odepsány.
176/09 - prezentace svazu na webových stránkách – řeší se ve spolupráci s J. Nikodýmem.
188/09 - VV schválil termín konání Konference ČSPS na datum 10. 4. 2016.
191/09 - VV vyslechl informaci k vyplácení cestovních náhrad ve svazu a rozhodl, že
s platností od dnešního dne bude cestovné vypláceno pouze na formuláři, který
připravila pí Šrailová.
3. Projekt přípravy synchronizované plavání na sezónu 2015 / 2016

VV vyslechl informaci pí Drochytkové k předloženému písemnému materiálu a v této
souvislosti rozhodl:
195/10 - VV schvaluje jako reprezentantky (A) S. Bernardovou, A. Dufkovou.
196/10 - VV ukládá sekci synchro doplnit kvalifikační limity pro mix duet.
197/10 - VV schvaluje účast náhradnice na kvalifikaci pro OH 2016 s podmínkou plné
úhrady, popř. z částky od ČOV v případě kvalifikace na OH.
4.

Projekt přípravy juniorek synchronizované plavání na sezónu 2015 / 2016

VV vyslechl informaci pí Drochytkové k předloženému písemnému materiálu a v této
souvislosti rozhodl:
198/10 - VV ukládá sekci synchro doplnit limity ke kvalifikaci na MEJ vč. upřesnění, co tento
limit znamená – body nutné k umístění do 12. místa, apod.
199/10 - VV schvaluje seznam závodnic zařazených do SCM pro rok 2016.
200/10 - VV ukládá sekci synchro upřesnit seznam juniorských reprezentantek pro zařazení
do seznamu MŠMT.
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7. Různé

227/10 - VV schvaluje termín vyhlášení nejlepších sportovců ČSPS na termín třetí týden
ledna 2016.
6. Různé
- MČR MLŽ a JUN bude v Praze-Podolí v termínu 7.-8.5.2016.
- byl vrácen (Koubková N.) nefunkční tablet SCM k likvidaci na svaz, výbor
odsouhlasil nákup nového
- bylo odsouhlaseno hostování Laury Novákové, 2002 z SCPAP v NepP
- byla odsouhlasena účast mix páru na soutěži Trophy za vlastní náklady
- diskutována otázka uspořádání soutěže Grand Prix v červnu 2016 a její zařazení
do LEN kalendáře. Nyní osloveny (Dufková) zahraniční kluby, zda se zúčastní,
pokud nedostatečná účast, pak možnost do 1.12.2015 zrušení soutěže v LEN
kalendáři, později s pokutou
- návrh (Vidlařová) uspořádat LEN kliniku v roce 2016, učinit dotaz (Drochytková)
na svazu
- další jednání přes Skype se uskuteční 18.11.2015 ve 20.00 hod s jediným
bodem SCM/juniorská reprezentace, za účasti koordinátora SCM

Zapsala: Drochytková
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