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ZÁPIS 13/2015 

 
                      z jednání výkonného výboru SK Slavia Jesenice, konaného v Restauraci na 

Vejmynku dne 1. 7. 2015 
 

PŘÍTOMNI: 

předseda klubu  - MIKSA Radan,  

hospodář klubu  -  

sekretář klub   - BADAL Antonín 

členové VV  - PAVEL Luděk, BINKA Jan, RABIŇÁK Martin, OTRADOVEC Stanislav 

     PEŠL Martin, KRAMÁŘ Kamil 

                                      

 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

 

 

 

 

 KLUB 
- Dát dohromady rozlišováky pro A (BINKA) 

- Každému trenérovi bude zakoupeno od nové sezony tréninkové triko. 

 

 FINANCOVÁNÍ TRENÉRU 

- Pokud trenér bere více než 2000/měs. bude s ním sepsána nepojmenovaná smlouva 

 

  „A“ MUŽSTVO  
- Trenér HAVLÍK bude sezóně 2015/2016 mužstvo nadále trénovat 

- Od nového ročníku bude mít účast na trénincích vliv na finanční příspěvky hráčů od klubu 

 

- Naši hráči – Jeřábek, Beneš, Procházka, Pytelka, Kubec, Svoboda, Švarc, Smolík, Táčner (končí) 

                        Trávníček (střídavý start z „B“) 

       KRATOCHVÍL (končí hostování v Přední Kopanině) 

 

    Hráči na hostování – Bouček (chce pokračovat), Glos (pokračuje) 

                                      Boubín (pravděpodobně zůstává). Alba (končí), Tichý (končí),  

                                     Opelka (má zájem zůstat) 

  Šimůnek  

NUTNO SEHNAT 5 HRÁČU za standartních podmínek jako mají současní hráči 

 

 „B“ MUŽSTVO 

- Hráči, kteří budou mít zájem, zahájí přípravu s „A“ mužstvem 

- Trenérovi bude náležet odměna maximálně 1000Kč/měsíc 

- Stále není znám počet hráčů, kteří zahájí sezónu 

 

 STARŠÍ ŽÁCI 

- 1. A třída hrací den hlášenka – čekáme na losovací aktiv 

 

 

 

ČINNOST DRUŽSTEV 
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 Hráč  

- ŠIMUNEK – přestup z Vestce. Výměna za hráče Javůrka   SCHVÁLENO 8 / 0 / 0 

- KMOCH – v jednání hostování z Kunratic 

- HNILIČKA (2006) - hostování na ½ roku v Kunicích ZDARMA  SCHVÁLENO 8/ 0 / 0 

- HERÁK (1997) - zájem o hostování projevili Psáry. Čekáme na návrh od Psár 

- ŠTEPÁNCI (2002) – Mají zájem jít na zkoušku do přípravy SK Slavia Praha 

- MENDA (2002) – z Bohemians Praha Chtějí souhlas, aby s nimi hráč mohl zahájit přípravu 

- BOUČEK (1999) – hostování ze Zlatník, čekáme na návrh podmínek  

 

 

 

 

 HŘIŠTĚ – řeší Pešl 
- do kanceláře bude zakoupena uzamykatelná skříňka na klíče (OTRADOVEC do nové sezńy). 

- bude zprovozněn rozhlas do nové sezóny 

- Starostka nám nabídla tréninkovou plochu ve Zdiměřicích, podrobnosti budou probrány na obci 

- Kontejner 1100l bude vyvážen za nižší cenu od firmy AVE. Budou umístěny kontejnery na 

tříděný odpad  

- Nutnost výměny sítí kolem pozemků sousedících se hřištěm naproti tribuně  

- AGRO CZ - bude objednána lajnovací barva a hnojivo na srpen 

- MIKSA donese notebook  

 

  

 

 

 PELAČÍK 
- odstěhoval se a nepředal prostory, dluží nájem za 3 měsíce tj. 18.000 Kč, Višvarda ze svého 

zaplatil 5.000,--, sehnal sponzorský dar 5.000 Kč, Kalista zbylých 8.000,-- uhradí do 30. 6. 2015. 

 POTENCIONÁLNÍ SPONZOŘI  
- Femida Group (ELYSIUM) 11.000,-Kč/rok – peníze jsou na účtě  

 

 HOSPODA  
- Běží výpovědní lhůta, která končí  2/2016 

- Následně bude vypsáno nové VŘ 

 

 NUTNÁ ÚPRAVA SAZEB ZA ENERGIE - Miksa 

- převod plynu pod ČEZ. 

 AVE CZ 
-  Každého ½ roku bude přidělena účelová dotace ve výši cca 50 tis. /rok 

-  Podepsána smlouva na 20tis určených na dětské hřiště, čekáme na zaslání peněz 

-  Na turnaje budou dávat věcné ceny 

 

 DOTACE  
- Neinvestiční část dotací ze středočeského kraje  – podepsána smlouva 

 

 

 

 

PŘESTUPY A HOSTOVÁNÍ 

SPORTOVNÍ AREÁL 

FINANCE 
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- Hromadný email se všemi informacemi - ROZESLÁNO 

- Založen transparentní účet 

- Příprava realizace (RABIŇÁK) 

- Pokud se nepodaří vybrat cílovou  částku peníze se vrátí dárcům 

- Přebytek bude použit na nákup hraček 

- Pokud se podaří vybrat peníze, bude hřiště realizováno do nové sezóny 

- 9. 7. 2015 brigáda na vybudování hřiště 

 

 

 

 

 JEDNÁNÍ NA OBCI 

- Na turnaje můžeme využívat místnosti pod podiem KC jako kabiny mužstev 

- Návrh uskutečnění zápasu mezi SK Slavia Jesenice – Viktoria Vestec o pohár Starosty a starostky, 

Ideální termín je před začátkem nebo v průběhu příští sezóny. 

 

 OSTATNÍ  

- Evidence členů SK včetně všech kontaktních údajů (Příjmení, Jméno, FAČR, Tel., Email, Č.B.Ú) 

řeší Badal. 

- Nástěnka vedle trafiky a hřiště nutný dát korek jako podklad a odstranit všechny materiály. 

Grafický návrh, tisk připraví Miksa, expedici Pavel. 

 

 REVOLUCE FOTBALU  - Badal 

- Stáhnout a vyplnit „Žádost o pověření administrátora klubu“ do 30. 3. Odeslat na FAČR 

- Badal připraví seznam všech hráčů. Vyfotit všechny kmenové hráče klubu do 31.3 a vést přehled 

o tom, kdo byl vyfocen. 

 

 

 VALNÁ HROMADA 
 – bude svolána v září a proběhne schvalování nových stanov a nového názvu klubu. 

- Návrh nových stanov bude vyhotoven do 3. 7.2015 - PAVEL 
 

 

 

 

Příští jednání – ve středa  15. 7. 2015 od 19:30 hod, místo bude upřesněno Zapsal: Jan Binka 

OSTATNÍ 

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 


