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Zápis z Výboru AK ze dne 25.5.2016
Přítomni:
Omluven:

Miko, Zedník, Černý, Závodný, Kostková, Šulc
Zvolánek

Ad 1.

bude dokončena rekonstrukce skladu ze šatny č. 1 – vybourání dveří směrem na rozcvičovací stadion
termín dokončení: 6.6.2016
Ad 2. od 30.5 bude probíhat renovace trenérské místnosti, výměna vstupního zámku, trenéři musí vyklidit
skříňky, předseda TR dodá seznam trenérů, kteří obdrží od místnosti č. 6 klíč,
termín dokončení a předání zpět do užívání: 6.6.2016
Ad 3. konání TR vždy poslední středu v měsíci
Ad 4. následující TR 30.5. v 18,00 hod.
Ad 5. Výbor AK vždy první středu v měsíci
Ad 6. zhodnocení soutěží družstev:
Extraliga muži a ženy po 1.kole na vynikajícím 3.místě (kladně hodnocena účast fyzioterapeuta)
Družstva mládeže po 2.kole : dorostenci a st. žáci – 1., dorostenky – 2., junioři a st.žákyně – 3.,
juniorky – 4.
Ad 7. zajištění dalších soutěží bude probráno 1.6. na VAK
Ad 8. schválení vyplácení bodného, nutno vyplatit do 6.6.
Ad 9. řešit nevhodné chování trenéra Paciorka k slovenským závodníkům (Volko, trenéři)
Ad 10. vedoucí akcí zodpovídá a musí při návratu z akce zkontrolovat pořádek v autobusu
Ad 11. p. Závodný dodal návrh rozpočtu na 2016 ( viz. příloha)
Ad 12. kritika finančních podmínek při pořádání atletických akcí (ČAS, Arena, TK Plus), nutno jednat o nových
podmínkách a benefitech, přínosných i pro získávání sponzorů (VIP vstupenky, možnost účasti na
doprovodných akcích, možnost fotografií se slavnými sportovci atd.)
Ad 13. vylepšit spolupráci mezi trenéry a fyzioterapeutkou pí. Wronovou
Ad 14. nutno dodat seznam privilegovaných závodníků, kteří budou mít přednostně nárok na masáže
a regeneraci
Ad 15. kritika práce a pomoci trenérů přípravek (kromě tr. Červenky) při akcích pořádaných AK pro atlety
přípravek (Běžecký pohár, Čokoládová tretra), Výbor AK trvá na tom, aby se přípravky (včetně
trenérů)účastnili těchto akcí povinně
Ad 16. na žádost předsedy AK budou 1.6. na Výboru AK pozváni vedoucí trenéři dospělých, žactva, přípravek
(Černý, Legerská, Grómanová), aby předložili seznam vyplacených odměn trenérům od 1.1.2016 a
vysvětlili systém vyplácení peněz
Ad 17. při účasti Simony Vrzalové na závodech ve Španělsku (pokus o splnění limitu na ME na 5km, jinde se
závod neběží) proplatit letenku
Ad 18. přispět příspěvkem 1500,-Kč Jakubu Ševčíkovi na magnetickou rezonanci (urychlení léčby)
Ad 19. proplatit Jakubu Zemaníkovi a trenérovi cestovní náklady na přípravný závod do Regensburgu
Příští Výbor AK proběhne 1.6.2016 v 18,00 hod. na stadionu.
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