
Klubová, trenérská schůze ASK Dipoli z.s.
25.5.2021 v Černošicích

Přítomni:
Omluveni: Filip Konečný, Roman Svoboda, Martin Pěkný, Kateřina Krejčířová

1) Hostování závodníků (proběhlo):
DO klubů: junioři (Kolín), dorost (Beroun) (10 závodníků)
OD klubů: ml. žactvo (SK kazín a SKP Mníšek pod Brdy) (12 závodníků)

2) Představení upraveného konceptu:

Zhodnocení aktuálního fungování tréninků + jak to změnit, zlepšit?
3) Zázemí sportovního areálu Černošice



- aktuální stav jednání a termín

4) Zázemí sportovního areálu Dobřichovice
- aktuální stav jednání a termín



5) Členské příspěvky
20 lidí nemá uhrazené I. a II. pololetí
90 lidí nemá uhrazené II. pololetí
V roce 2020/2021 se zatím vrátily příspěvky ve výši 23 tis. Kš (kompenzace)
Na druhé pololetí byla poskytnuta sleva 25-50% (v rozpočtu - 350 tis. Kč)
Do konce května zkontrolovat příspěvky a opět urgovat (Jakub Junek)

6) Záznam dětí na trénincích/ docházka
jana.lagnerova@askdipoli.cz
děti co neznáte nebo jste je dlouho neviděli si zapište a předejte nebo zašlete údaje Janě.

7) Stav Čerpání grantů a dotací
Vyúčtování 2021 (z žádostí v roce 2020)
Dobřichovice ✅ vyúčtováno a schváleno
Černošice ✅ vyúčtováno a schváleno
Covid sport: ✅ vyúčtováno a schváleno
Středočeský kraj:✅ vyúčtováno a schváleno
Fond Černošice ✅ vyúčtováno a schváleno

Žádosti (pro rok 2021)
Covid sport ✅ 180 tis. schváleno, přišlo
Můj klub NSA ✅ 1,6mio schváleno, přišlo
Černošice ✅ 20 tis., schváleno, přišlo
Dobřichovice: duben 20-40k (čeká se na schválení)
Středočeský kraj: březen 0-200k (čeká se na schválení)

8) Rozpočet a využití financí 2020/2021
+ 1,3 mio (předpoklad pro konec srpna 2021 po odečtení nákladů do té doby)

Využití kladného zůstatku financí na účtu:
450 tis. projekt atletické areálu Dobřichovice
40 tis. odměny trenérům
800 tis. finanční rezerva klubu (Do budoucna také jako částečná spoluúčast při výstavbě atletického
areálu v Dobřichovicích).

9) Rozvrh na rok 2021/2022
- nové termíny tréninků
- jak budete pokračovat ve příštím školním roce

10) Závody 2. a 3.6.2021
- příchod ideálně už před polednem (kdo můžete?)

Středa 2.6.: Honza P., Jana,Honza S., Kačka Man., Kuba, Tomáš
Čtvrtek 3.6.: Kája, Honza, Naty, Martin C., Kačka S.,

- ostatní nejpozději ve 14:00
- 2.6. přípravky
- 3.6. starší atleti
- informovat děti o tom, že jsou závody a že v tyto dny nejsou tréninky!

mailto:jana.lagnerova@askdipoli.cz


Činnost před závodem:
Kuba: zapůjčit od města stany (4), pivní sety (8), ozvučení s mikrofonem bezdrát
(zapůjčení 1.6., návrat 3.6. po závodech: dohodnout s p. Blaženínem)
Hedvika: medaile, tiskoviny, ovoce (podle počtu závodníků), další ceny a odměny
Jana: zajištění lékárnička, zdravotnice, domluvit s Café Vera info kde budou, co prodávat atd
Kačka S.: přihlášky a systém zpracování výsledků

11) Asistenti trenérů

12) Praktické záležitosti a povinnosti - výbor ukládá a stále trvá:
Reklamace stěn stanu: Kuba
Nafouknutí kol a objednání kol vozík: Kuba
Inventarizace vybavení: Dobřichovice, Černošice (Tomáš, Honza)

13) Tenerife
Tréninkový pobyt Tenerife, 7.3. - 20.3.2022: Diskuze

14) Letní soustředění 2022
Aktuální stav termínů v létě, nutnost rozšíření

15) Konec a začátek tréninků (červen, září)
konec 25.6.2021
začátek pro ml. žactvo a starší 30.8.2021
začátek pro přípravku a školku 15.9.2021
13. a 14.9. náborové závody pro děti

16) Vydávání oblečení (skladové zásoby, informování, objednávky)

17) Úklid po tréninku

18) Diskuze


