
Plán akcí KCTM 2020 – Zlínský kraj 
 

Jednorázové akce  

 

 

- krajská výprava MČR mládeže – 7. - 14. 3. 2020 Kouty nad Desnou 

 
Tradiční akce v rámci našich celoročních krajských výprav. Tentokráte byl jen jeden trenér - Martin Beil, který se staral o 
čtveřici hráčů. Zbylá část našich účastníků byla s oddílovými trenéry. Hráčům z LT, kteří nebyli součástí krajské výpravy, 
přispěli částkou 1 000 Kč na hráče na trenérské zabezpečení - celkem to činilo 10 000 Kč. Dále pak všem účastníkům jsme 
zaplatili startovné (celkem 10 200 Kč). V rámci KTCM z této akce navrhujeme zahrnout do rozpočtu jen odměnu trenéra a 
jeho pobytové náklady. Všechny odměny i příspěvky jsme i přes dřívější ukončení akce vypláceli v plné výši.     
 

- krajské soustředění CTM – 2x ročně   

 
Plánujeme letos dvě soustředění. S ohledem na současnou situaci neproběhne žádné v červnu, ale pravděpodobně až na podzim 
obě dvě. Přesné termíny se uvidí až dle kalendáře.     
 

Podpora tréninků v oddílech hráčů z listiny talentů 

 
Na základě zařazení hráčů na listinu talentů kraje bude vypočtena částka na podporu tréninků v těchto oddílech. Brát se budou 
data k 1. 7. 2020 (s ohledem na posun vydání ELO listiny budeme ELO listinu aktualizovat až v červenci ne v květnu). Na 
podporu dosáhne cca 6-7 oddílů. Pro letošek bude rozděleno mezi oddíly 30 000 – 40 000 Kč. Částka je určena na odměny 
trenérů v těchto oddílech. Rámcový přehled dětí v jednotlivých oddílech včetně jmen trenérů posílám v samostatném 
dokumentu.  
 
 
 
Tohle jsou akce, které navrhuje pro potřeby dotace KTCM na tento rok, rozpočet je v excelu v samostatném souboru.  
 
Pro informaci uvádím, že to samozřejmě nejsou všechny akce, které kraj pořádá a financuje v rámci rozpočtu ŠSZK. Již 
několik let se nám daří získávat dotaci z krajského úřadu, když v letošním roce nám byla přiznána ve výši 66 000 Kč (loni byla 
ve výši 56 000 Kč). Mimo výpravu na MČR pořádáme i výpravy na další turnaje, ať již na MČR juniorek a Polofinále juniorů, 
tradičně největší výpravu na MMS, dále na turnaj přátelství v Olomouci nebo Talent cup v Malenovicích, stejně tak výpravy na 
prázdninové turnaje.  
 
Jak to bude letos je otázkou. Některé akce (Olomouc) byly zrušeny, prázdninové turnaje jsou v tuto chvíli rovněž otázkou.  
Proto oproti loňsku ani neuvádím regionální soustředění, nevím, zda bude prostor na jejich uskutečnění.  
 
Dále kraj finančně přispívá drobným příspěvkem i na individuální trénink nejlepších hráčů kraje, tedy těch, co jsou v „A“ 
skupině krajské listiny talentů.  
 
Pavel Růčka (předseda KM ŠSZK) 
12. 5. 2020 



Rozpočet KTCM Zlínský kraj - 2020  - návrh rozpočtu

částka dotace 57 371 Kč

Návrh Poznámky

Soustředění

CTM podzim odměny trenérů 10 000 Kč

ostatní náklady 4 000 Kč

Krajské výpravy

MČR mládeže odměna Martin Beil 9 500 Kč

Pobytové náklady 3 000 Kč

Podpora tréninků v oddílech hráčů z listiny talentů

Oddíly 35 000 Kč

celkem 61 500 Kč


