
Schůze výboru a trenérů ASK Dipoli z.s.  
dne 13.6.2020 v Černošicích  

 
Přítomni: Tomáš Vodička, Jakub Junek, Jan Sirotek, Lucie Mutinská, Martin Capouch, 
Kateřina Melová, Hedvika Šebková, Lenka Košťálová, Jana Lágnerová Balová 
Omluveni: Milan Kotrba, Martin Pěkný, Natálie Nováková, Kateřina Siebeltová, Kateřina 
Krejčířová,  
 
Schůzi vede: Tomáš Vodička  
Kontrolu zápisu provede: Jakub Junek  

 
 
 

1) Soustředění - informace o počtu přihlášených a rozpočtu. Výbor schvaluje rozpočet 
na soustředění v Sušici i v Chebu.  
Sušice: Honza, Kuba, Tomáš, Lucka, Kája, Kačka S., Martin?, Naty, (aktuálně 34 
dětí - 90% žactvo) 

- Cheb: Kačka M., Honza, Kuba, Tomáš, Lucka, Kačka S., Lea?, Naty, 
Hedvika, Kája? (41 dětí aktuálně - z toho 11 žactvo) 

2) Hodnocení závodů. Výbor chválí vedoucí trenéry družstev. 
- DRUŽSTVA: st. žákyně 5.místo, st. žáci 3.místo; ml.žáci 12.místo (většina 

mladších kluků, bylo 13 kluků z 15 možných, 2007 3x), ml. žákyně 2.místo 
3) Plány a termíny dalších závodů  

- 16.6. atletické odpoledne Dobřichovice - týmy po cca 10 dětech (překážková 
dráha, 50 m - 1 pokus, hod medikem - 3 pokusy, skok do dálky - 2 pokusy, 
dlouhá štafeta 8x/10x 200m) 11:30 sraz Černošice, 12:30 sraz Dobřichovice 
(Tomáš) 

- 19.6. družstva přípravek, ještě nevíme (Jana) 
- 20.6. Kutná Hora - ml. žactvo (bus z Černošic, sraz 7:15 ráno) (Tomáš)  
- 20.-21.6. Plzeň - krajský přebor st. Žactva, dorost, junioři, muži ženy ve 

vícebojích (sedmiboj holky, devítiboj kluci) (Tomáš) 
- 21.6. Youth athletic - ještě nevíme jestli budou (Kačka) 
- 28.6. - 2. kolo družstev staršího žactva (Kačka, Kuba) 
- 28.8. - III. Kolo družstev staršího žactva (Kačka, Kuba)  
- Více www.askdipoli.cz  

4) Aktuální situace s tréninky/ hektické období 
- Kačka M.: každé odpoledne 
- Kuba, Tomáš, Lucka, Kačka S., Naty, Martin C - státnice/ zkoušky  
- Připrava rozvrhu tréninků do konce června a náhrady na tréninky  

5) Rozpočtová oblast, grant kraj, mzdy  
- za červen přijdou mzdy až na konci července, kdo by potřeboval poslat dříve, 

ať dá vědět - musíme počkat na grant od středočeského kraje (dostaneme 
celou částku, o kterou jsme žádali) 

- na příští rok bude dotace od MŠMT 
- zpracovává se grant od evropské unie - musí se podat do konce června 

 

http://www.askdipoli.cz/


6) Tréninky o prázdninách  
- budou probíhat po táborech - od 16:30 (út, čt) v době, kdy jsou tábory v 

Černošicích, Dobřichovicích nebo blízkém okolí (rozvrh - Kuba) 
- Rozvrh zveřejnit na webu v novinkách  

 
7) Trenéři a tréninky od září  

- přípravka a školka 7.9., žactvo 1.9. 
- bude více tréninků v tělocvičně 
- 20:30 - 21:30 pondělí zamluvená hala Věry Čáslavské (tréninky pro hobby v 

zimě?, možnost využití prostor pro trenéry) 
- Černošice - tělocvična pondělí na celý den, út 15.30, čt ?  
- tělocvičny od 1.11. 2020 
- Dobřichovice - tělocvičny na všechny tréninky (asi :) ) 
- vypisované tréninky pro st. žactvo, dorost a juniory ÚT, ČT - vypisované na 

měsíc dopředu,... 
- trenér potřeba na ČT Dobřichovice - 13:45-14:45 přípravka, 15-16 přípravka, 

15-16:30 ml.žactvo 
8) On-line tréninkové deníky staršího žactva, dorost, junioři (+ vybrané děti z ml. žactva) 

- v procesu 
- tréninkové deníky budou online, přístup z emailu 
- budou moct kopírovat z našich tréninkových plánů 
- trenéři se budou moc lépe připravit a pracovat s dětmi na základě toho, co šli 

na předchozích trénincích 
9)  Letáky, marketing  

 
 


