Spartak Choceň, oddíl softballu a baseballu
Podhomolí 1552, 565 01 Choceň
IČ: 15030628 DIČ: CZ15030628

Zápis z jednání Výkonného výboru klubu - Spartak Choceň
[clubhouse – Městský stadion Choceň, 13. 3. 2016]
Přítomní členové (VV):

Chocholouš Vladimír, Novotný Petr, Zeman Petr, Šrut Martin

Omluvení členové (VV):

Sapoušková Šárka, Podhájecký Pavel, Příhoda Jiří

Přítomní hosté:

Přívratská Martina (členka RK)

Omluvení:

Program jednání VV (13. 3. 2016):
1. Úvod [zodpovídá: Petr Novotný]
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání VV (navrženi: Petr Novotný – zápis a Martin Šrut – ověření)
[zodpovídá: Petr Novotný]
3. Vybavení hráčů klubu materiálem [zodpovídá: Petr Zeman, kooperace Martina Přívratská]
4. Schválení Finanční politiky klubu – verze s již posledními zapracovanými změnami [zodpovídá: Pavel
Podhájecký]
5. Ženy – materiál a další informace [zodpovídá: Pavel Podhájecký]
6. Finalizace termínové listiny [Pavel Podhájecký, Petr Novotný, trenéři]
7. Vyjádření k navrženým grantům pro město Choceň na rok 2016 [zodpovídá: Petr Novotný]
8. Informace dětské hřiště [Vladimír Chocholouš, Petr Novotný, Petr Zeman]
9. Různé – Zimní příprava 2016/2017; Little League, brigáda
10. Diskuze [zodpovídá: Petr Novotný]
11. Závěr a návrh termínu příští schůze VV [zodpovídá: Petr Novotný]
Zápis:
1) Jednání Výkonného výboru zahájeno v 17.00. Přítomni 4 členové VV, tudíž je jednání usnášeníschopné.
2) Proběhla volba zapisovatele a ověřovatele zápisu. Navrženi: Petr Novotný – zápis a Martin Šrut – ověření. Oba
kandidáti jednohlasně zvoleni.
Ad 3) Materiál
Prezentován postup a návrh.
a) Čepice – čekají na schválení (prezentován návrh) – cena v akci 64 Kč + 3D výšivka 24 Kč (cena za 1 ks).
Oměřit velikost loga, vzdálenost loga na čepici – Petr Zeman
Pondělí objednávka, vzorky za tři dny, čepice za další tři týdny; celková cena 6389 Kč za 60 ks.
Dodání cca polovina dubna (do prvních venkovních zápasů)
b) Trika – pouze kr.rukáv. Dlouhý rukáv není u DTP Zeman k dispozici. 83 ks trik, celková cena 8247 Kč vč. potisku.
Xfer – prozkoumat možnost dodání trik s dlouhým rukávem: Martina Přívratská, Petr Zeman;
Petr Zeman přeposlat odkaz Vladimíru Chocholoušovi, poté Vladimír Chocholouš objedná
Potisk triček cca za tři týdny (do poloviny dubna dodání)
c)

Podkolenky cca 160 – 200 Kč (cena 80 Kč pouze pro dospělé), dětské velikosti jsou nedostatkové zboží; rozsah
cca 100 ks tmavě modrá – velikosti obdobně dle trik
TLAPA Tisová – Petr Zeman, poptávka; eventuálně Třebíč Nuclears

d) Pásky – cca 160 Kč za kus; součást dresu; pásky nechat nacenit a objednat (45 ks) – Petr Zeman;
Pásky dle možnosti dodání - poptat z prodejny Hamouz
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Ad 4) z důvodu nepřítomnosti odpovědného zpracovatele a hospodáře bod přesunut na další jednání.
Ad 5) Ženy s podmínkami zvýšení členských příspěvků nesouhlasí, oblečení nechtějí.
Poznámka prezidenta: Nutno ženy více zatáhnout do dění klubu.
Ad 6) Termínová listina
Trenéři mládežnických kategorií komunikují s Pavlem Podhájeckým, informace předávány do Pardubic pro tvorbu
termínovky. Vše odesláno, probíhá finalizace tvorby termínovky oblasti. Případné změny budou zapracovány a
komunikovány. V posledním kole bude navržena celooblastní termínovka U11 a U13
Naši trenéři jsou schopni pokrýt všechny akce (zápasy, soustředění) vlastními silami i při souběhu více akcí.
U10 SUPERCUP – stříbrný, Mladé Buky 15.5.16; nutno složit i z hráčů nižších kategorií (8-10 let); priorita i za cenu
neúčasti na jiných utkáních.
Kritické termíny pohlídat a řešit okamžitě – trenéři, Pavel Podhájecký, Petr Novotný
Ad 7) Grant město Choceň
Programy „Materiál“ a možnost „zaplacení nájmu sportovních hal“ rozdělit poměrnou částí dle skutečnosti
z loňského roku (cena za pronájmy hal).
Následná redukce materiálu, který bude navrhován na grant. Po zjištění ceny hal za rok 2015 dojde k přiřazení
priorit na nákup materiálu – kooperace Petr Novotný, Martinu Šrut, Petr Zeman.
Ořez hřiště – prezident dojedná celou akci se starostou města a poté zašle podklady pro vypracování grantu
Petr Novotný poté zpracuje.
VV jednoznačně souhlasí s navrženým řešením: materiál a nájem hal jeden grant, ořez hřiště druhý grant.
Ad 8) Dětské hřiště
Nutno dojednat souhlas města. Vladimír Chocholouš dohodne podmínky (eventuálně zajistí souhlas města). Není
požadována spoluúčast města.
Ad 9) Různé
a) Táhla, revize smlouvy zaslána zpět týmu Táhla; prezident se domluví se zástupcem týmu Táhla
b) Zimní příprava 2016/2017 v jediné hale
Nutno zkompletovat naše požadavky a možnosti haly.
Petr Zeman a Martin Šrut: kompletace harmonogramu zimních tréninků.
Petr Zeman: domluvení s p. Novotnou (hala ZŠ Sv. Čecha)
c) Soustředění Little League v hale ZŠ Sv. Čecha, cca 20 dětí dopoledne a cca 20 dětí odpoledne (týmy Liberec,
Žacléř, Mladé Buky, Žamberk, Pardubice, Trutnov, Choceň), Jablonec na další soustředění v dubnu na hřišti
v Chocni. Znatelné rozdíly kvality hráčů mezi týmy. Pochválení od trenérů cizích týmů za organizaci.
d) Brigáda – poslední víkend v březnu; sobota 26.3.2016
Brigáda muži a z dětských kategorií kadeti. Pověšení sítí do prvního zápasu – TS (domluví Vladimír Chocholouš)
Brigádu zveřejnit na stránkách
Nutno sestavit harmonogram brigády – Petr Novotný rozešle.
Na konci brigády vrtání pro kotvy na žebřiny v posilovně.
Lavičky odnést, při brigádě vynést lavičky ze sprch.
e) Dětské hřiště v jiný termín (po schválení ze strany města).
f) Tělocvičny – poslední termín tréninku v Sokolovně; předběžně do konce března.
Ad 10) Diskuse – se zástupcem TS konzultována možnost trénování při nepřízni počasí na zimním stadionu
a)

Vladimír Chocholouš – se správcem ZS domluvit Žebřiny, okno, přesun lavic.
Načrtnout na stěnu, konzultace s TS, poté na konci brigády vrtání.
b) Petr Novotný – kontrola kalendáře
Schůze ukončena v 18:15.

Zapsal: Novotný Petr

..............................................

Ověřil: Martin Šrut

..............................................

