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ZÁPIS 2/2015 

ze 47. jednání Komise mládeže ČAS (KM) 

Praha 11. 6. 2015 

přítomni: D. Bor, T. Purman, Z. Rakowski, I. Rudová, A. Slezák, M. Svoboda, Z. Šilhánek, J. Šorm, 

J. Weberová, A. Žďárský 

omluveni: V. Rus, M. Rybák, P. Konop 

host: T. Janků, ředitel ČAS 
pozn. Jména osob jsou psána bez titulů  

Program: 

1. Kontrola zápisu 

Byla provedena kontrola zápisu a plnění úkolů z jednání KM 19. 3. 2015. 

Trvá úkol:  

7 b) změna webové stránky Poháru rozhlasu a Corny, potřeba projednat postup s tiskovým 

oddělením ČAS.       Zodpovídá: M. Olšan 

7 d) přihlašování na mistrovské soutěže, zodpovídá: Žďárský 

Doplnění: J. Šorm informoval KM o připravovaném odborném říjnovém semináři, lektoři jsou 

vybraní pro tyto disciplíny: skok daleký - Dubovský, skok vysoký - Duda, hod kladivem -  

Král. J. Šorm zkonzultuje náplň semináře s J. Vinduškovou, poté upraví informace k semináři 

na webu a zveřejní na hlavní stranu do ČAS informuje, aby se mohli přihlásit další trenéři.  

        Zodpovídá J. Šorm 

        Termín: 31. 8. 

 

2. Nemistrovské soutěže – Štafetový pohár a Pohár rozhlasu 

 

Štafetový pohár 

M. Olšan poslal předem písemné hodnocení soutěže, které ústě doplnil na jednání. KM 

souhlasí s letošní strukturou soutěže i v nadcházejícím roce. Proběhla diskuse. Členové KM 

pošlou svoje připomínky k soutěži do 21.6. M. Olšanovi.                  

Zodpovídá: M. Olšan 

  

Pohár rozhlasu 

I. Rudová podala informaci o letošním ročníku soutěže. Proběhla diskuse. Bude připraveno 

hodnocení, které bude předloženo na srpnové P ČAS. KM doporučuje v nadcházejícím 

ročníku zejména intenzivnější komunikaci s komisí rozhodčích na obsazení funkcí hlavních 

rozhodčí a vrchníků při okresních a krajských kolech.  

Zodpovídá: I. Rudová 
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Corny Středoškolský pohár 

KM se shodla na nutnosti většího zhodnocení soutěže a to zpětně za několik ročníků                         

a nutnému „oživení“ v dalším období. Připomínky k soutěži pošlou členové KM Olšanovi do 

31.8.        Zodpovídá: M. Olšan 

        Termín:17. 9. 

 

Proběhla diskuse k možnému přesunu některé ze školních soutěží, nebo jejich částí, do                

podzimního termínu. Členové KM si připraví návrhy na další jednání. 

 

 

3. Příprava mezikrajových utkání (MU) 

J. Šorm poslal předem písemný materiál, který ústně doplnil. KM navrhla pracovní skupinu 

ve složení: J. Šorm, M. Svoboda a J. Weberová, která do 30. 6. navrhne rozsah disciplín na 

MU mladšího a staršího žactva. KM ukládá Šormovi zpracovat finanční návrh pro realizaci 

MU (ceny, doprava, trička) a předložit KM ke schválení – do 30. 8. KM navrhuje jiného 

patrona MU než Anežku Drahotovou, která je patronkou APD do škol a ukládá J. Šormovi 

najít jiného patrona z řad reprezentantů. 

                                                                                               Zodpovídá: J. Šorm 

        

4. LODM 

Letošní LODM proběhne 15. -19. 6. v Plzni. Soutěž sleduje za ČAS Šilhánek. KM stanovila 

Z. Šilhánka oficiálním garantem ČAS za tuto soutěž. Jeho jmenování oznámí T. Janků ČOV.  

                                           

 

5. Atletika pro děti 

I. Rudová seznámila KM s letošní činností v rámci projektů Atletika pro děti a Atletika pro 

děti do škol, vydanými tiskovinami a plánem dalšího vydávání tiskovin. V rámci dalšího 

rozvoje projektu v jednotlivých krajích se doporučuje realizovat nákup malých doskočišť na 

výšku a navrhnout další sady k jednotlivým skupinám disciplín (např. sada pomůcek na 

házení). 

  

Členové KM pošlou návrhy k realizaci projektu Atletika pro žactvo (materiální podpora, 

tiskoviny atd.) Borovi do 31.8. 

        Zodpovídá: D. Bor 

        Termín: na příští schůzi 

6. Talent SpS 

J. Šorm podal informaci o přípravách k realizaci projektu. Budou vyrobena trička                         

a certifikáty, které se předají na semináři trenérů v říjnu v Nymburce. KM navrhuje jiného 

partnera než Anežku Drahotovou, která je již patronkou APD do škol a doporučuje oslovit 

jiné reprezentanty.      Zodpovídá:  J. Šorm 

        Termín: do 31.8. 
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7. Oponentury ČPTM 2015 

KM schvaluje návrh konání oponentur na sekretariátu ČAS za účasti osob uvedených ve 

Směrnici Talentovaná mládež popř. dalších pozvaných osob. Harmonogram oponentur 

zpracuje J. Šorm a T. Purman a zašlou D. Borovi a T. Janků ke schválení. Harmonogram bude 

rozeslán do 15. 9. všem pozvaným. 

Zodpovídá J. Šorm a T. Purman 

Termín: do 30. 6. 

 

8.      Evidenční program SCM 

T. Janků vysvětlil změnu evidenčního systému celého ČAS, evidenční program SCM bude 

jeho součástí. Je nutné přesně specifikovat požadavky za úpravu tohoto programu, Purman 

zpracuje a zašle T. Janků – do 30.6. 

Zodpovídá T. Purman. 

        Termín: do 30. 6. 

 

T. Purman pošle informaci všem VT SCM, že se letos nebude používat evidenční program 

SCM, hodnocení se bude zpracovávat dle požadavků ČAS, které jim upřesní v osnově 

hodnocení nejpozději do 15.9. 

Zodpovídá T. Purman 

        Termín: do 30. 6. 

 

Potřeba zpracovat osnovu hodnocení SpS a zveřejnit na webu. 

Zodpovídá J. Šorm 

        Termín: do 15. 9. 

 

Revize dat k SpS – J. Šorm zpracuje podklady od P. Blažeje a zkontroluje data od oddílů, dle 

kterých se propočítala dotace, poté odpoví na dotaz J. Rudy - zástupce PAS. 

Zodpovídá J. Šorm 

        Termín: do 30. 6. 

 

   9.      Různé  

a) Proběhla diskuse mezi členy KM a ředitelem ČAS T. Janků o talentované mládeži. 

Písemné připomínky k problematice lze řediteli průběžně posílat, 

b) I. Rudová upozornila na to, že v prováděcím pokynu k činnosti SpS zůstala stará kritéria 

k hodnocení – nutno opravit,  

Zodpovídá J. Šorm 

Termín: do 30. 6. 

 

c) I. Rudová upozornila na to, že Směrnice talentovaná mládež a Prováděcí pokyn k činnosti 

SpS jsou v některých bodech v rozporu (např. trenérské kvalifikace), nutno opravit Prováděcí 

pokyn,  

Zodpovídá J. Šorm 

Termín: do 30. 6. 
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d) J. Šorm rozešle informaci o vydání Směrnice Talentovaná mládež všem VT SpS 

s upozorněním nutnosti se dle této směrnice řídit, 

Zodpovídá J. Šorm 

Termín: do 30. 6. 

 

e) zápis z každé KM bude před zveřejněním připomínkován členy KM a jednotlivé úkoly 

projednány s T. Janků, ředitelem ČAS. 

Zodpovídá D. Bor 

 

 

 Příští schůze KM se bude konat ve čtvrtek 17. září 2015. 

 

zapsala: I. Rudová 

projednáno s: T. Janků 

schválil: D. Bor 

 

 


