
Zápis 27.8. 2019 
Přítomni: Kačka Siebeltová, Naty Nováková, Martin Pěkný, Martin Capouch, Tomaš 
Vodička, Jana L. Balová, Lucka Mutinská, Lenka Košťálová, Milan Kotrba, Hedvika 
Šebková  
 
Schůzi vedl: Tomáš Vodička  
Zapisuje: Hedvika Šebková 
Ověřovatel: Jakub Junek  
 
 
Co proběhlo o prázdninách?  

1) zabezpečení výšky a dálky, postaven sektor na výšku (pro menší a větší děti), 
krycí deka - objednána (Kuba - 1. týden v září), plyometrické bedničky vyrobeny 
(chybí tartanové potažení),  

- areál nezamykat ani víceúčelové hřiště. Je to pro veřejnost.  
- Pokud tam půjde někdo z veřejnosti v našem pronájmu, tak se musí 

zeptat, zda tam může běhat/ cvičit. 
- v Dobřichovicích plechová garáž/kam dát klíč? - Řeší Honza (do 16.9.) 

2) Honza do příští schůze - zařídí regálovou skříň u malé tělocvičny TJ Sokol 
Dobřichovice (do 1. října) 
 
300 dětí přihlášeno, kapacita 550 cca, přihlásí se cca 150 dalších. 
 

      3) dresy pro dívky - rozhodnuta barevná verze zezadu bez loga. Grafiku a zkušební 
verzi zařídí Hedvika, Tomáš během září. Dále také nákup odhodnutého množství 
oblečení pro atlety - nakoupit nejpozději do konce prosince. (Hedvika, Tomáš) 
 

4) mzdy nejpozději do 15. daného měsíce, na sdíleném disku složka mzdy, vždy do 
konce měsíce je nutné vyplnit (nejpozději do 29.daného měsíce)! Legenda u toho.  

 
5) pojištění - všichni jsou kryti (i pomůcky i prostory) u České pojišťovny - když 
někdo někdo ukradne, nebo se něco rozbije, tak nahlásit, děti - újma na 
zdraví/právně krytí nejste (do vězení prostě půjdete sedět, ale prachy za Vás 
pojišťovna zaplatí). Pojištění bude platit nejpozději od 1.10.2019. Zařizuje Kuba 
během srpna, září.  

 
6) Začátek - září - tréninky 

žactvo 2.9. Černošice 
přípravka a školka 9.9. Černošice 
Dobřichovice 16.9.  

- rozvrh potvrzen 
 

7) Závody družstev - 13.9. - cca přes 300 dětí/pořádáme - sraz cca v 12:00/ještě 
potvrdíme 



Jana udělá seznam asistentů rozhodčí a technické čety/cca 35 pomocníků 
potřeba (400 Kč odměna, může být i 15 let +). Všichni informují Janu o 
pomocnících a vlastní účasti.  
 
8) během října zorganizovat závody pro děti a rodiče/menší závody (kdo 
zorganizuje?), pozvat někoho na autogramiádu, nebo nějaká přednáška? 
 
9) Plánované školení - listopad - diagnostika SPORTMIND  (23 a 24.11/9 - 16:00) - 
kdo se bude dál chtít v tom vzdělávat, je tam možnost dalšího rozvoje 
- nabízet členům ASK DIPOLI - psychoterapii, fyzioterapie.  

Sportmind potvrzena účast všech přítomných. Ostatní potvrdit do konce srpna. 
 

10) Soustředění na podzim Sušice 25. - 30.10. žactvo, 28.11.-.1.12. - přípravka 
- kdo všechno pojede z trenérů?  
- Martin, Milan, Naty, Tomáš - může, Lucka 27.10. přijede odpoledne, cca 45dětí 
- Listopadové soustředění bude doladěno - trenéři říkali, že mohou.  
- administrativa - Hedvika 
- Pronájmy Tomáš 
- plán Tomáš 
- Někdo jiný se chce újmout plánování? (může Heduš?:)) 

 
11) víkendové tréninky - Jakub udělá předem rozvrh - v sekci doplňkové 
tréninky/2 trenéři v daný den, většinou sobota v 10:00 hodin (cca na 2 hodiny), kdo 
bude moct z trenérů? Děti se nehlásí předem. Mimo atletiky bude i plavání, bruslení 
atd… 
je možné to přehodit případně na neděli - podle toho, kdo si co chce vzít - může to 
být i na celé odpoledne - zážitkové…  
- Kuba zašle tabulku trenérům nebo s nimi domluví účast na víkendových 
trénincích.  
- Rozvrh na měsíc  by měl být znám alespoň měsíc před 1. tréninkem. Tj. 1. 

víkend v říjnu by měl být oznámený na začátku září na webu. 
 (Kuba). - Případně posílá ucelené informace na web Hedvice.  
- Trénink hrazený jako dva normální tréninky během všedních dní.  

 
12) tabulka k pronajímaným halám - Tomáš do začátku tréninků (2.9.) 

 
13) co chybí - jaké pomůcky, mohou trenéři napsat Tomášovi 

 
14) další trenérská schůzka - většinou každé první úterý v měsíci cca od 18:30 

hodin/Cafe Vera - vždy se dohodneme na konkrétním datu… 
 

15) plánované aktivity - buňky v Černošicích - toalety, zázemí...necháváme nacenit, 
hledáme granty, místo na sektor na skok o tyči, sektor na oštěp v Dobřichovicích, 
atletický ovál v Dobřichovicích, tunel a zázemí v Dobřichovicích, SCM Talent team - 
(stanovit limity, podmínky) cca pro 20 dětí/sociálně slabší, ale mají dobré výkony - 
spuštění v září 2020 - určité výhody - sehnat sponzory 



 
16) plánování Černošice meeting/květen 2020 - kontaktovat známé atlety, exhibice 
výškaři muži/ženy?, koule, muži, ženy 100 m - náměty zasílat - vhodné pro děti i 
rodiče, zařídit občerstvení! 

 
17) Kondiční tréninky pro sportovce a kluby/(Kuba s badmintonisty) - postavit web 

trochu více na této nabídce (Tomáš do konce roku 2019)  
 

18) vedoucí trenér musí napsat docházku dětí + náplň tréninku - jaká primární 
schopnost byla rozvíjena či jaká aktivita byla dělána. Docházkovou tabulku s 
kolonkou na zápis náplně tréninku vytvoří Kuba, Tomáš do 2.9. 

 
19) Školení SPORT TREND Sušice/ 8 - 10.11. 2019: přednášky, kdo se zúčastní: 10 

cca lidí, 8.11. - odpadne trénink! Kuba, Honza, kačka Melová - v případě zájmu 
přihlásit na www.sporttrend.cz a potvrdit účast. Tomáš zařizuje ubytování (do konce 
srpna)  

20) založit Martinovi email+přístup na sdílený (Hedvika)  
 
21) Smlouva s jednotlivými pronajímateli. Tomáš během září 2019 

 
22) Emaily s připomenutím přihlášek na atletiku, emaily s připomenutím informací 

ohledně začátku tréninku, emaily s přihláškou na závody 13.9. - Tomáš, hedvika do 
konce srpna.  

 
 
Další schůzka 1. 10. 2019 od 18:30 hod. 
Atletický ovál - překážky pro přípravku a žactvo (18:30 - 19:30)  
Kafé Vera - administrativa, schůze (19:30 - 20:30) 

 
 

http://www.sporttrend.cz/

