ATLETICKÝ SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PRAHA, Z.S.

Zápis
z 2. schůze výkonného výboru Atletického sportovního klubu Slavia Praha, z.s.,
konané dne 17. 2. 2022
Přítomni

Novotný Petr, Odvárka Jaromír, Šarapatka Petr, Turková Kateřina,
Strnad Ladislav, Pobuda Štěpán;

Kontrolní komise Karlický Petr;
Omluveni

Šrámek Josef;

Schválení programu jednání:
1. kontrola a schválení zápisu z 1.schůze VV ASK Slavia 2022 – 17.1.2022;
2. kontrola úkolů k 17.2.2022;
3. různé – příspěvky a podněty členů výkonného výboru a dozorčí rady;
1. Zahájení schůze, odsouhlasení programu;
2. Kontrola úkolů k 17.2.2022:
22/01/01

vedení klubu – Josef Šrámek, Štěpán Pobuda, Petr Šarapatka a Kateřina
Turková stanovili na středu 23.2.22 v 11:00hod společné ověření podpisů
zápisu z minulé schůze ve čtyřech kopiích – cílové skupiny - justice,
spořitelna a magistrátu na vyřízení přístupu účtu a změny statutárů klubu
(zde moc prosím Štěpána o barevný tisk 4 kopií);
Výkonný výbor vzal na vědomí informaci o návštěvě odcházející hospodářky
klubu Kateřiny Turkové a nastupujícího hospodáře klubu Štěpána Pobudy ze
dne 17.2.22 v pobočce České Spořitelny, kde došlo ke změně správce
našeho klubového účtu;

21/01/02
Akce přecházející na ředitele klubu: kontaktní osobou klubu je Petr
Novotný:
-

v únoru by se mělo provést vyvložkování odpadu - kontakt Jungr 602 342 193

-

v únoru by měla proběhnout oprava horní klece - kontakt Skála 602 374 251,
Černý 732 915 348

-

Štěpán Pobuda byl požádán o založení hromadného mailového adresáře:
,,výkonný výbor – faktury,“v němž budou všichni členové stávajícího
výkonného výboru a učetní klubu paní Milada Svobodová. Tato skupina bude
fungovat bez jakékoliv druhotné komunikace pouze pro přesnou a transparentní
archivaci faktur. Týká se samozřejmě i faktur předaných vedení klubu v papírové
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podobě i ty je třeba ideálně ihned oskenovat a mailem poslat – od března
Štěpánovi, mě a paní Svobodové k průběžnému zaúčtování;

21/01/06

mistrovství ČR ve vícebojích 2022; Kandidatura byla úspěšná a MČR ve
vícebojích nám bylo předsednictvem ČAS dne 16.9.2021. Nyní je na pořadu
dne – sestavit organizační výbor, určit ředitele závodů a začít podnikat první
kroky k pořadatelství;
Tohle spadá pod, na minulém výboru zvolený, sportovní úsek klubu - tedy
dvojici Petr Novotný a Jaromír Odvárka;

21/03/02

odprodej odepsaného materiálu na občerstvení (použité lavičky za závodů,
party stany atd.), – je stále v řešení;

21/03/05

Oddílový obchod s dresy – Petr Novotný a Jaromír Odvárka se za sportovní
úsek nabídli k inventuře dresů. Dále byl požádán člen výboru Ladislav Strnad
o stanovení filozofie a formy distribuce klubových dresů a dalšího
merchandisingu klubového zboží;
Vedoucí SpS Marek Čepelák dodá co nejdříve přehled prodaných dresů před
halovou sezonou a jejich vyúčtování;
Výkonný výbor odsouhlasil nákup dalších dresů z přebytkových prostředků
merchandisingu;

22/01/04

Certifikace větroměrů a kamer.
Všechny čtyři oddílové větroměry jsou odevzdány na certifikaci firmě Online
systém. Předseda klubu požádá někoho z trenérů účastnících se MČR
žactva (Čepelák, Krupka, Šíp) o jejich vyzvednutí. Veškeré detaily viz,
pokračující text,
Certifikaci provádí Online System. Evidenci vede ČAS - zde si můžete zkontrolovat platnost Vaší
certifikace: https://online.atletika.cz/clenska-sekce/souteze/certifikovana-zarizeni/ V případě že nemáte v
evidenci cílovou kameru, kontaktujte O. Marešovou - omaresova@atletika.cz a domluvte se na zanesení do
systému.
Větroměr je možné zavézt v pátek nebo v sobotu 11. nebo 12. února do Stromovky na MČR ve vícebojích a
předat je tam Online systému, který si je odveze do Ostravy, provede certifikaci a zase je na MČR žáků a žákyň
26.února ve Stromovce přiveze zpět.
Cena je 2400,- bez DPH. Kdo by měl zájem o předání při MČR ve vícebojích, ať dopředu informuje zástupce On
line systemu, pana Boklažuka - email: boklazuk@onlinesystem.cz , tel.- 602 574 041;
U větroměrů se to týká:
Větroměr ASK Slavia Praha
C.T.M. Praha 0612884 01.08.2021
Větroměr ASK Slavia Praha
C.T.M. Praha 0806605 22.02.2022
Větroměr ASK Slavia Praha
Timetronics 3/1/882 28.02.2022
+ je odevzdán ješte jeden opravdu stařičký Cantabrian, na němž jsem se osobně s Petrem Blažejem domlouval,
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že se jej také pokusí rozchodit;

Větroměry vyzvedl Petr Šarapatka při MČR dorostu a juniorů v Ostravě a
faktura za jejich byla uhrazena v pondělí 21.2.2022;
22/01/04

informace pro rodiče přípravek k případným ,,refundacím oddílových
příspěvků:
•
•
•
•
•

příspěvku od zdravotní pojišťovny
příspěvku od zaměstnavatele
dále je možnost využít nějaké nadace:
Nadace Terezy Maxové https://nadaceterezymaxove.cz/
Česká olympijská nadace https://nadace.olympic.cz/o-nadaci-cov/

Dne 17.2.2022 potvrdil výkonný výbor klubu zveřejnění výše uvedených informací
na oddílovém webu;
3. různé – příspěvky a podněty členů výkonného výboru a dozorčí rady;
22/03/01

výkonný výbor vzal na vědomí informace představenstva SK Slavia Praha,
jež bylo valnou hromadou jednoty v září 2021 pověřeno dalšími kroky ke
stavbě velké multifunkční haly v prostoru kurtů na plážový volejbal;
Pro ASK Slavia je výrazně překvapující, že došlo k rozšíření plánované
stavby i místo budovy pokladen, WC a transformační stanice - tu aktuálně
využíváme ke komerčnímu pronájmu a plánovali jsme ji využít k vybudování
toalet pro závodící veřejnost – ředitel stadionu Petr Novotný vstoupí do
užšího jednání s ředitelem SK panem Tomášem Plůchou na vhodné formě
náhrady za tuto budovu.
,,Smlouvou o výpůjčce“ mezi klubem SK Slavia Praha a atletickým oddílem
ASK Slavia Praha z 3.3.1994 a jejího dodatku z 10.3.2003 je transformační
stanice = parcela č.1854/10 v zápise katastrálního území 732257 Vršovice
spravovaným majetkem oddílu ASK Slavia Praha;
S tím souvisí i změna plánované rekonstrukce resp.výstavby toalet pro
závodící veřejnost, jež budou, nevyřeší-li se výše popsaná situace s budovou
pokladen, po uplynutí komerčního pronájmu firmy pana Josefa Šrámka
SPORTVIA obnoveny po 1.1.2023 v prostorách jeho současné dílny;

22/03/02

Předseda klubu Petr Šarapatka byl výkonným výborem klubu pověřen
k oslovení všech oddílových trenérů o vybrání klubem uhrazeného
startovného z VEŘEJNÝCH ZÁVODŮ HALOVÉ SEZONY 2022 a Vánoční
haly žactva ve svých tréninkových skupinách;
Seznamy závodících a vybrané prostředky odevzdat do 4.3.2022 šéfrenérovi
klubu panu Petrovi Novotnému;
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22/03/03

Výkonný výbor dává na vědomí držitelům všech 80ks vjezdových karet pro
vjezd do areálu SK Slavia Praha jimiž disponuje náš klub, že je třeba do
konce února 2022 uhradit platbu 500Kč za užívání těchto vjezdových karet i
v roce 2022. Platbu 500Kč, místo konstantního symbolu celé číslo Vaší
vjezdové karty a do textové poznámky uvést: ,,jméno držitele + VJEZDOVÁ
KARTA“

22/03/04

Vzhledem k opakované chybě nepřihlášení štafet na závod MISTROVSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY JEDNOTLIVCŮ pověřuje výkonný výbor šéftrenéra
Petra Novotného za sportovní sekci vždy, mimo zajištění dopravy a
ubytování, i přihlášením všech štafet v mužských i ženských složkách
v kategoriích dorost, junioři, U23 a dospělí. V kategorii žactva je pak
přihlášením pověřena dvojice vedoucí SpS pan Marek Čepelák a Ondřej Šíp;
PŘÍŠTÍ SCHŮZE VÝKONNÉHO VÝBORU ASK PRAHA PROBĚHNE VE
ČTVRTEK 11.3.2022 – od 19:00 v prostoru regenerace

zapsal v Praze dne 18.2.2022

předseda klubu Petr Šarapatka;
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