
                                           
 

Zápis ze 4. jednání Výkonného výboru občanského sdružení SK Viktorie 
Jiříkov, 

konaného dne 27. 5.  2013 v ZŠ Jiříkov  

 
Přítomni: Bc. Mrázková, p.Havlová, Ing. Petroušková, P. Kelucová. 
Omluveni:  Ing. Votoček  
Hosté: viz. prezenční listina 
 
Jednání výkonného výboru zahájené v 16.00 hod. řídila jeho předsedkyně Bc. Mrázková. 
 
Program jednání: 
1. Kontrola usnesení  
2. Diskuse  
3. Nové úkoly 

 
1.  nevzniklo žádné usnesení 
 

 
2.   
a) Předsedkyně občanského sdružení zahájila jednání a poděkovala rodičům za velmi 
dobrou spolupráci ve školním roce 2012/2013, poděkovala za sponzorské dary od rodičů. 
Dále přítomné informovala o tom, že nás finančně podpořil kromě jiných Schrödingerův 
institut, Město Jiříkov, Město Šluknov a další sponzoři. 
Díky těmto finančním darům a za podpory Vás rodičů se podařilo děvčatům sklidit během této 
závodní sezóny hned několik úspěchů, mezi které mj. patří krásná umístění na celorepublikové 
soutěži Žij pohybem v Praze, kdy tato bude ukončena posledním závodem, který se bude konat   
8. 6. 2013 v Kongresovém centru v Praze.  

Již teď ale trenérka upozornila, že předběžné výsledky všech týmů jsou více než uspokojivé a 
děvčata by mohla v tomto ligovém závodě uspět na medailových pozicích.  

Další celorepublikovou soutěží byla soutěž Bohemia aerobik tour 2013, která se konala pokaždé v 
různých městech České republiky. I když jsme se nemohly z důvodů finančních i časových 
zúčastnit všech závodů této soutěže, přesto i v této soutěži byla děvčata velice úspěšná.  

Zatím posledním úspěchem členek našeho klubu, a mimořádně krásným, byl závod Mistry 
s mistry, pořádaný v Liberci v neděli 28.5.2013. Je nutné sdělit, že starší děti A se umístily na 
krásném 2. místě spolu se seniorkami A. Nejvíce úspěšné však byly  juniorky A, které celý závod 
vyhrály a obsadily tak 1. místo.  

Trenérka upozornila všechny přítomné na skutečnost, že závody jsme takto mimořádně úspěšně 
mohly dokončit hlavně díky pomoci výše zmíněného Schrödingerovu institutu, který při našem 
zjištění, že by nedostatek financí mohl ohrozit zbytek závodní sezóny, bez zbytečných průtahů 
okamžitě finančně pomohl. 

 
b)  Dále trenérka důrazně požádala rodiče členek, které se nebudou moci zúčastnit zbytku sezóny 
(děvčata obdržela v minulých dnech podrobný přehled s časovým harmonogramem všech akcí 



pořádaných do srpna 2013), aby včas sdělili termíny účasti a neúčasti na konkrétní akci. Zbytek 
akcí znovu podrobněji popsala, kdy tyto jsou a budou včas vypisovány na našich webových 
stránkách. 

 Náležitě upozornila na AKADEMII SK VIKTORIE, kterou budeme tentokrát pořádat ve " 
Sportovním areálu Na Koupališti " v Rumburku dne 16.6.2013 ve 14.00h. Akademie SK Viktorie je 
určitá forma vyvrcholení závodní sezóny děvčat, kdy Vy jako rodiče, máte jedinečnou možnost 
shlédnout všechny závodní sestavy všech členek klubu SK Viktorie 

 
c) Rodiče byli seznámeni s novým rozdělením závodních skupin na nový školní rok 
2013/2014, kdy skupin bude 8. Všechny členky dostaly přihlášku do klubu s tím, že kdo ji 
neodevzdá do 15.6. 2013, nebude moci od září trénovat a následně budou přijati noví 
členové.  Pro nadcházející sezónu tedy nebude probíhat navyšování členů SK Viktorie, tzn. 
že nové členy bude moci klub nabírat jen za předpokladu odhlášení stávající členky. 
Dále byli rodiče seznámeni s novými trenérkami a to skupina starší děti 8 – 10 let – Katka 
Havlová  jen s doprovodem osoby starší 18 let (Libuše Havlové), juniorky 11 – 14 let 
Veronika Šedivá, vše pod kontrolou předsedkyně klubu Bc. Mrázkové.  
Rozvrh na nový školní rok + seznam skupin bude zveřejněn na webových stránkách SK 
Viktorie (www.skviktorie.cz). 
 
Připomínka rodičů: nesouhlasily s trénováním Veroniky Šedivé, zatím je vše v jednání, 
bude ještě dořešeno. 
 

d) Veškeré dotace na činnost, o které jsme žádaly, nám byly bohužel zamítnuty, včetně dotace z 
Ústeckého kraje, o kterou se pokoušíme žádat znovu. Nyní jsme oslovily o pomoc přímo 
samotného hejtmana Ústeckého kraje, toto je zatím v jednání. 
Dále jsme žádaly o dotaci na rekonstrukci objektu bývalé provozovny "Vlakoz Jiříkov", tato nám 
byla taktéž zamítnuta, bude se zadávat opakovaně, takže nadále budou tréninky probíhat 
v tělocvičně ZŠ Jiříkov, v zimním období se budeme přemísťovat do malé tělocvičny. Jediná 
dotace, která nám byla přiznána, je dotace na činnost od Městského úřadu Jiříkov. Dále bychom 
chtěly využít spolupráce s Německem za využití dotací z Euroregion Nisa. 

 
 
e) Dále předsedkyně občanského sdružení seznámila rodiče s finanční situací klubu. 
V loňském roce 2012 dle výroční zprávy byly výdaje sportovního klubu: 542 411,80,-. Rodiče 
uhradili částku:  418 919,- a sportovní klub sehnal: 123 500,-. 
¾ si hradí rodiče a ¼ hradí občanské sdružení, přesto je velmi těžké i těch 130 000,- sehnat, 
proto je třeba se domluvit jak pokračovat, abychom se příští rok nedostali do mínusu.  

 
Z této diskuze vyplynulo a bylo odhlasováno: 
 
- členský příspěvek na rok za člena : 300,- Kč (zůstává beze změny) 
- měsíční kurzovné za člena bylo navýšeno na 300,- Kč - , hradit se bude opět pololetně 
(sourozenci budou zvýhodněni) 
- startovné na závodech bude možná zčásti hrazeno rodiči, vše závisí na finanční situaci. 
Zde však nově platí následující pravidlo. Pokud bude startovné uhrazeno klubem a dítě se 
závodů z neznámých důvodů nezúčastní a nebude s dostatečným časovým předstihem 
řádně omluveno, bude muset rodič částku uhradit zpět SK Viktorii. 
d) nadále platí příspěvek stran rodičů na zhotovení dresů. Výše příspěvku zůstává otevřená 
a bude předmětem jednání s rodiči v době, kdy nákup nových dresů bude aktuální. Předem 
dohodnutá výše nově činí 50% z celkové ceny dresu. 
Rodiče týmů, které tuto sezónu neměly nové dresy, projevili přání, že by pro nadcházejí 
sezónu uvítali, aby jejich děti závodily také v nových dresech. Vzhledem k této skutečnosti a 
novému dodavateli (jeho cenové nabídce) bude muset být vypočítána dodatečně cenová 
kalkulace, jakou měrou se budou na ceně podílet rodiče a jakou klub, aby tento nebyl 
nadměrně finančně zatížen. 



 

f) Vzhledem ke svému pracovnímu vytížení (do této doby sama v jedné osobě všem týmům 
sestavovala choreografii, hudbu, pořádala veškeré akce, navrhovala dresy, vedla účetnictví, 
provozovala webové stránky, stříhala videa a fotky a další činnosti kolem chodu klubu) a z důvodu  
nástupu do zaměstnání po ukončení rodičovské dovolené, upozornila předsedkyně, že je nucena 
přijmout následující opatření: 

Nově byly zvoleny do výkonného výboru sportovního klubu 
 
Ing. Daniela Petroušková – pomoc s účetnictvím, projekty, dotace, administrativa   
Pí. Petra Kelucová – spolupráce se Schrödingerovým institutem, pomoc na závodech 
s organizací. 
Pí. Libuše Havlová – komunikace s rodiči, pomoc na trénincích, pomoc s organizací akcí SK 
Viktorie.  
 
 
g) Změna firmy na zhotovování dresů – k nahlédnutí na webových stránkách nového dodavatele 
www.touche.cz 
Stávající dodavatel byl nespolehlivý, nedůsledný a vázla s ním komunikace. Dodací lhůty byly 
pozdní a kvalita dresů neodpovídala jejich ceně.  

 

h) Předsedkyně informovala přítomné rodiče dětí, že v současné době běží bonusový program 
zdravotní pojišťovny VZP. Všeobecná zdravotní pojišťovna přispívá všem klientům ve věku od 6-15 
let na určité druhy aktivit částku 1.000,-. 

Příspěvek lze čerpat nejen na tábor v Doksech, ale i jako určitou formu zálohy kurzovného na první 
pololetí 2013/14. V případě, že někdo z rodičů bude chtít využít této možnosti , dostane potřebné 
potvrzení. 

 
Veškeré kontakty a hlavně akce nebo případné změny jsou včas uváděny na www.skviktorie.cz , 
kde je možné také shlédnou fotografie a videa ze závodů a akcí. 
 
Závěrem přednesla předsedkyně OS poděkování rodičům za účast.  
 

 
 
 
3.   
Usnesení č. 1/4/OS/2013: Výkonný výbor (jmenovitě Ing. Votoček a p. Havlová) ukládá 
předsedkyni OS vytvořit nový platební řád pro rok 2013/2014.  
 
Usnesení č. 2/4/OS/2013: Kontrolní výbor ukládá Bc. Mrázkové vyřešit trénování 
Veroniky Šedivé.  
 

  
 
pí. Bc. Mrázková  ukončila jednání v 18,30  hodin. 
Další jednání OS se bude konat po vzájemné dohodě s ostatními členy OS 
Zapsala: Ing. Petroušková   
 
S obsahem souhlasí: 
 
Ing. Votoček Jiří:  
 
p. Havlová Libuše: 

http://www.touche.cz/
http://www.skviktorie.cz/

