Zhodnocení sezóny 2018/2019 



Uplynulá sezóna byla z mého pohledu velmi úspěšná a pestrá. Mám-li se postupně vyjádřit k tomu, co se povedlo a co ne, tak zde je výčet toho nejpodstatnějšího:

	Náš klub je jedním z nejpočetnějších v ČR – v současnosti čítá cca 35 dětí. 


Čtyři  naši členové reprezentovali náš klub v nejvyšší soutěži – Českém poháru (Sára Slavíčková, Andrea Sommerová, Štěpán Břeň v kat. sólo a Š. Břeň a A. Šimková v kat. tance na ledě), dalších šest našich členů se účastnilo Poháru ČKS B nebo C (Anna Sedláčková, Natálie Hrubá, Adéla Sedláčková, Amélie Šimková, Karolína Semeniuková a Barbora Kejzarová). Celkem 9 dětí z 30 aktivně soutěžících členů klubu jezdilo soutěže, kde měřily síly v poměrně náročné krasobruslařské konkurenci. 

Závodní aktivita: členové našeho klubu byli letos poměrně hodně aktivní v závodní činnosti o čemž svědčí počty startů, kterých se účastnili a které byly podkladem pro vyhodnocení ceny o nejaktivnějšího závodníka (prvenství získala Kateřina Karbanová s 12 soutěžemi!). 

Závody v DK: také  v letošní sezóně náš klub uspořádal dvě soutěže v krasobruslení a to Memoriál Karla Diviše a Vánoční závod. Tímto ještě jednou děkuji všem, kteří se osobně na zajištění realizace této soutěže podíleli. Zisk z těchto soutěží byl podstatně nižší než v uplynulých letech a to zejména z toho důvodu, že od sezóny 2018/2019 se v ČR konaly v podstatě tři soutěže v krasobruslení najednou (oproti dřívějším sezónám, kdy se konaly dvě soutěže). Našemu klubu nebyla přisouzena možnost uspořádat soutěž s ISU hodnocením, ač jsme o ni projevili zájem, v důsledku čehož byly jen velmi málo naplněné kategorie Poháru ČKS C  (pohár ČKS A se jel jen „nepohárově“) a celou finanční stránku tak zabezpečil projekt Bruslička, kterého se tradičně účastní každým rokem více dětí. 

	Mezi největší úspěchy členů klubu patří: 


	2. místo Sáry Slavíčkové v Poháru ČKS A (Žebrácká bruslička) se ziskem 38,38 b.

8. místo Sáry Slavíčkové (se ziskem 39,33 b.) a 10. místo Andrey Sommerové (se ziskem 37,12b.) v Poháru ČKS A (Mladoboleslavský pohár)
3. místo Štěpána Břeně v Poháru ČKS A se ziskem 31,57b. (Malá cena USK)
	8. místo Štěpána Břeně na MČR žactva se ziskem 26,29b.
	vítězství tanečního páru Š. Břeň/A. Šimková v Českém poháru v kat. taneční páry – Basic Novice
	8. místo Anny Sedláčkové v Poháru ČKS B na Ještědské brusli se ziskem 24,75b.


	V uplynulé sezóně byly jedny z nejlepších podmínek pro přípravu našich členů, neboť s tréninkem se začalo hned 1.9. (po absolvování letního soustředění v Trutnově). Zimní stadion v DK byl v provozu až do 24.3.2019. Tréninky probíhaly tak, aby byl dostatek ledu na trénování (rozdělení do skupin). Za nepovedené považuji  nedělní tréninky skupiny v čase od 7.00 do 8.15 hodin, neboť na ledě bylo zpravidla dětí v max. počtu 5!


	Já sama považuji za velké vítězství přípravu tanečního páru Břeň/Šimková na soutěž Českého poháru, kdy jsme měli vůli účastnit se i MČR, leč z důvodu neochoty Českého krasobruslařského svazu tuto kategorii zařadit v rámci MČR žactva se tak nestalo. Je třeba si uvědomit, že nikdo v našem klubu tance na ledě nedělal, pravidla a vše potřebné jsem získávala jen velmi těžce (v určitém období jsem doslova prosila Český krasobruslařský svaz, aby respektoval mezinárodní pravidla týkající se předpisu povinných tanců na ledě pro kat. Basic novice …),  trenérka páru Dominika Schmidtová čerpala především z videozáznamů jízd jiných párů. Ze strany svazu jsme se dočkali jen stesku ing. Žídka v podobě slov „Tanečníci, s Vámi jsou vždy jen starosti.“ 


	Další věcí, která se nám zdařila, byla obnova školy bruslení dospělých, které se účastnil poměrně pěkný počet dospělých (cca 17 zapsaných), ale jen velmi malý počet studentů do 26ti let, kteří navíc měli tento kurz zcela zdarma! Účastníci kurzu měli přitom ideální podmínky a to jak v ledové ploše jen pro sebe, tak v lektorech, kterých bylo vždy dostatek. 


Půjčování bruslí: Díky získání dotace z MŠMT jsme mohli každému zájemci zapůjčit kvalitní brusle určené pro krasobruslení. V současné době klub disponuje více než 40 páry krasobruslí. Od ledna 2019 je osobou, která spolupracuje s klubem ohledně evidence a další činnosti týkající se půjčování bruslí Zuzana Bártová. 

Ekonomika klubu: Přesto, že soutěže námi pořádané nebyly tak ziskové jako v ostatních letech, skončilo naše hospodaření kladně. Pro představu největší položkou, kterou náš klub hradí je pronájem ledové plochy, za který ročně utratíme více než 400 tis. Kč. (95% se nám daří pokrýt z dotace města). 

Pohádka na ledě: myslím si, že i zde jsme obstáli, bezprostřední dojmy dětí byly veskrze velmi kladné. Tato pohádka má co  do návštěvnosti prvenství – vidělo ji 1800 diváků (součet diváků na všechna čtyři představení). DVD z pohádky bude k dispozici nejdéle v létě 2019 (děti by jej mohly obdržet v průběhu letního soustředění). 

Přání na závěr: Já sama bych si přála, aby si každý uvědomil, že já i Helena Seitlová bez nároku na odměnu nejen trénujeme, ale vykonáváme též doprovodnou práci spočívající ve shánění dotací, jejich vyúčtování, vyplňování svazových formulářů, přihlašování na soutěže, odhlašování, aj. Nejsme a asi nikdy nebudeme profesionální klub, který by měsíčně inkasoval od rodičů  částku tvořící dvoj nebo troj násobek příspěvku, který naši členové dosud hradí na celou sezónu a z tohoto hradil profesionální trenéry a doprovodný aparát. Budeme proto velmi rády, pokud nám v budoucnu bude kdokoliv z rodičů nápomocen v případě, že o to požádáme. 
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