Sportovní klub SaB Orlice Choceň, o.s.
U Koupaliště 1724, 565 01 Choceň
IČ: 15030628 DIČ: CZ15030628

Zápis ze zasedání Výkonného výboru SK SaB Orlice Choceň
[clubhouse – Městský stadion Choceň, 21.5.2015]
Přítomní členové (VV):

Chocholouš Vladimír, Žlábek Jan, Přívratská Martina, Chocholouš Vít,
Vaca Rostislav – od 20.15 a Novotný Petr

Omluvení členové (VV):

Bečička Milan

Přítomní hosté:

Podhájecký Pavel, Zeman Petr, Andrle Miloš, Záruba Lukáš Jansa
Jakub, Urban Pavel a Šrut Martin – do 20.30

Zasedání zahájeno v 19.35, přítomno 6 členů VV, zasedání je usnášeníschopné.

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Návrh nového VV klubu (připomínky a doplnění od Předsedy).
Účetní klubu – projednání možných kandidátů
Dětský den v Chocni – představení našeho sportu širší veřejnosti
Final Four Českého baseballového poháru 2015 – kandidatura na pořadatelství
Rozvojové programy u ČBA a ČSA – T-BALL DO ŠKOL / Intenzifikace školních klubů (BEEBALLOVÉ
POHÁRY)
Obnova areálu
SLOWPITCH CUP S ORLICÍ (klubová akce), slowpitch turnaj pro hráče a jejich rodiče
Tréninkový kemp pro děti (celovíkendový kemp pro mládež do 15 let)
Inventura skladů
Nákup míčů WILSON 9“ pro soutěže v baseballu (ČML a VČL ml. kadetů)
Diskuze a závěr

Zápis:
1)

2)

3)

4)

Návrhová komise (ve složení: Příhoda Jiří, Podhájecký Pavel, Zeman Petr, Bříza Lukáš, Šrut Martin a Mládek
Tomáš) připravila návrh složení nového Výkonného výboru a vymezení jejich funkcí, zároveň připravila návrhy na
změnu Stanov klubu. Podklady byly zaslány Předsedovi klubu (Chocholouš Vl.) k připomínkování a příp. doplnění.
Vít Chocholouš pověřen rozesláním doplněného dokumentu všem zúčastněným.
Předseda vyzval členy výboru a přítomné hosty k otevřené diskuzi nad změnou účetní klubu. Současná účetní (pí.
Chocholoušová) by ráda předala funkci někomu z nové nastupující generace. Členové VV pověřeni vyhledáním
vhodné osoby.
1. června proběhne Dětský den v parku. Možnost představit náš sport širší veřejnosti, zejména však znovu ukázat,
že jsme součástí sportovního života v Chocni.
Martina Přívratská pověřena kontaktováním pořadatele DD, ohledně rezervování místa v parku náš stánek.
Výběr vhodného místa pro zavěšení sítě na pálení.
Petr Zeman pověřen přípravou programu a zajištěním dobrovolníků do stánku.
Vladimír Chocholouš pověřen dopravením sítě a screenů a ostatního vybavení (stativy, míče,…).
Martin Šrut a Miloš Andrle pověřeni kontrolou, zprovozněním a příp. opravou nadhazovacích strojů a
bateriových agregátů.
Pavel Podhájecký pověřen zajištěním (zapůjčením) FOTOBUNĚK (měřiče času) a RADARU (ruční).
FF ČBP 2015 (26.-28.9.2015) – schválen záměr opětovné kandidatury na pořadatelství Final Four ČBP. Výběrové
řízení prozatím není vypsáno, předpoklad stejných podmínek jako v loňském roce.
Pavel Podhájecký pověřen zasláním kandidatury na pořádání, jakmile bude VŘ vypsáno, resp. jakmile budou
známy podmínky.
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5) Martin Šrut (klubový rozvojový manažer) přednesl zprávu s návrhy Rozvoje baseballu v Chocni. Zejména
představil projekt T-BALL DO ŠKOL, který připravila ČBA (zastoupená Rozvojovým manažerem pro ČR – Marián
„Čočo“ Krásny a dále oblastními pracovníky – Tomáš Rambousek)
Vladimír Chocholouš pověřen kontaktováním ředitelů místních ZŠ v Chocni (T-BALL).
Rostislav Vaca pověřen kontaktování ředitelů MŠ v Chocni, představit koncept beeballu.
Jakub Jansa pověřen kontaktování učitelů TV na ZŠ v Chocni.
Pozn.: V případě zájmu ze stran ZŠ a MŠ je možnost představení rozvojových programů ČBA a ČSA (po domluvě téměř
kdykoliv – kontaktní osoba je Pavel Podhájecký +420732902436)
6) Pavel Podhájecký přednesl návrh na obnovení druhého hřiště na softball. Zejména se jedná o obnovu backstopu
– síť/pletivo a poté vyříznutí trávy okolo met. Možnost pořádání turnajů v softballu (klady pro klub: prestiž,
peněžní zisk, zviditelnění pro možné partnery,…). Dále přednesen návrh na pořádání 5. kola 2. ligy kadetek
v softballu, v termínu 12. – 13.9. Pro naplnění termínové listiny byl návrh s pořádáním turnaje v softballu odložen
na příští rok.
7) Klubový turnaj ve slowpitchi pro hráče a jejich rodiče. Navázání na tradici pátečních slowpitchů. Jako možné
datum byl vybrán pátek 19. června. Začátek bude v 16 hod.
Jakub Jansa pověřen přípravou harmonogramu a Pavel Podhájecký pověřen vytvořením pozvánek.
8) Jan Žlábek přednesl prvotní návrh na pořádání Tréninkového kempu pro mládež. Zároveň nastínil možnou
podobu. Zároveň všechny přítomné ujistil, že je připraven návrh dopracovat a převzít nad ním patronaci. Jako
možné termíny navrženy: 24. – 26. červenec a 7. – 9. srpen.
Jan Žlábek pověřen kontaktováním rodičů a možných zájemců (financování, program). Pavel Podhájecký
pověřen rezervováním PÁLKAŘSKÉHO TUNELU, FOTOBUNĚK a RADARU.
9) Vladimír Chocholouš pověřil zúčastněné přípravou Inventury skladů a vybavení klubu.
10) Pavel Podhájecký informoval přítomné se stavem objednávky baseballových míčů WILSON A1030 9“ od firmy
AMER SPORTS (zvýhodněná cena 85,- / ks). Objednáno 120 ks, pro forma faktura předána Předsedovi
k proplacení.
11) Na závěr zasedání bylo projednáno technické zajištění turnaje České slowpitchové ligy (TÁHLIÁDA), zejména
sepsání pronájemní smlouvy s Karlem Janouchem.

Zasedání ukončeno ve 21.40, příští zasedání VV bude předem vyhlášeno a oznámeno všem členům klubu.

Zapsal a Ověřil: Podhájecký Pavel

