
SK VIKTORIE, z.s. 
 
 
 

Zápis z jednání Členské schůze sportovního klubu SK Viktorie 
Jiříkov, z.s., IČO 270 49 752, konané dne 18. 9. 2015 

 
 
Přítomni: Bc. Kateřina Mrázková, p. Libuše Havlová, p. Petra Kelucová 
Omluveni: Ing. Daniela Petroušková, Ing. Jiří Votoček  
Hosté: viz. prezenční listina 
 

 
Dne 18. 9. 2015 se uskutečnila schůze rodičů a členů klubu SK Viktorie Jiříkov z důvodu 
seznámení s nadcházející závodní sezónou a veškerými podmínkami a akcemi, které se 
budou v tomto roce konat. 
Schůze započala v 16:35 hodin. 
 
Na počátku schůze byla provedena prezence všech zúčastněných a to podpisy na prezenční 
listině, která je přílohou tohoto zápisu. 
 
Po přivítání zúčastněných osob předseda klubu, paní Kateřina Mrázková, zahájila schůzi: 
 
Bod č. 1.) Shrnutí loňského roku 
 
Zde se zmínily úspěchy loňského roku, kdy týmy klubu získaly celkem 34 medailí a 5 pohárů. 
Paní Mrázková pak poděkovala všem rodičům a zejména rodičům od skupiny mladších dětí, 
jelikož vyšli klubu vstříc a jezdili vlastní dopravou, čímž ušetřili peníze klubu. 
  
Mimozávodní akce v loňském šk. roce dopadly dobře, byli jsme s nimi spokojeni.  
- Inspirační víkend Jiřetín – byla spokojenost s novým objektem 
- Přípravné víkendy se osvědčily 
- Řádění v bazéně bylo zábavné 
- Akademie i stanování  
- Letní tábor byl nabitý a zábavný 
 
Připomínky: žádné 
 
 
Bod č. 2.) Nadcházející akce SK Viktorie na šk. rok 2015/2016 
 
1. Kondiční víkend TJ Sokol Filipov  
Navrhujeme víkend 10.-11.10.2015  
Cena: 500,- (strava, pronájem tělocvičny, autobus a vstupy do bazénu) 
Začátek v sobotu 9h, konec v neděli v 16h  - 17h. 
Spaní v tělocvičně – karimatka spacák.  
 
2. turistický výlet Tanečnice 
Navrhujeme termín 7. 11 .2015 
Cena: 50,- (vlak a polévka) 
Sobota: 9 – 17h (nástupní místa Rumburk, Šluknov 
3. Inspirační víkend Jiřetín pod Jedlovou 
27.11. – 29.11. 2015 



Cena 1 000,- (ubytování, strava, pracovní pomůcky, lektorné) 
Kapacita omezena – cca 30 míst. 
 
4. Řádění v plaveckém bazéně Rumburk 
18.12.2015 Zdarma – dárek pro děti.  
 
5. Leden – únor Přípravné víkendy Filipov 
Cena 150 Kč víkend (pronájem TV) 
Dopoledne bude trénovat jedna skupina, odpoledne druhá skupina. 
 
6. Červen Akademie + stanování.  
Akademie by měla být opět v DK Rumburk.  
 
 
7. Červenec Kondiční týden – pondělí – pátek  
Jedná se o něco podobného, jako jsou příměstské tábory. Podmínkou je v tomto případě to, 
aby děti měly pas (či jiný doklad) z důvodu cestování i za hranicemi ČR. 
Omezená kapacita z důvodu dozoru a zajištění bezpečnosti při plánované jízdě na kole.   
 
8. Letní tábor Doksy – 6.8. – 13.8.2016 
Zde je poprvé sjednán termín v srpnu, který je však již závazný. Uvidíme, zda se tento termín 
osvědčí.  
 
 
Připomínky: 
Byla vznesena připomínka k bodu č. 5. Přípravné víkendy ve Filipově => ke stavu a hygieně  
WC v tělocvičně.  
K tomuto bylo paní Mrázkovou navrhnuto, že by bylo vhodné v tomto případě uskutečnit 
„brigádu“ a WC před víkendy vždy uklidit a vyčistit, jelikož město Jiříkov tuto službu v těchto 
prostorách nezajišťuje.  
ODSOUHLASENO. 
Jiné připomínky nebyly. 
 
 
Bod č. 3) Závody:  
 
Zde bylo rodičům sděleno, jakých závodů by bylo vhodné se zúčastnit a byly nastíněny           
i podmínky jednotlivých soutěží. Jedná se o: 
 
Mistři s mistry – jedná se o 5 závodů, kdy 2 z nich se konají na Moravě. Těchto by se náš 
klub nezúčastnil. Je zde pak jeden závod v Plzni, který by bylo dobré zvládnout. Vždy se 
jedná o 1 den závodů. 
Žij pohybem – pouze v Praze 
III. VT Fisaf 
Pardubická kopretina  
Vynechává se letos soutěž Bohemia Tour. 
 
Připomínky: 
Byl vznesen dotaz, zda se bude i letos konat závod ve Varnsdorfu.  

 Letos jsme nezískali termín a všechny termíny jsou již obsazeny, ale jsme u Fisafu 
vedeni jako náhradníci.  

Jiné připomínky nebyly vzneseny. 
 
 
Bod č. 4) Finance 



 
Zde byly probírány podmínky a výše poplatků na šk. rok 2015/2016 
Bylo vysvětleno, na co je použit členský příspěvek:  

- Za všechny naše členky platíme 200 Kč SI, 50 Kč poplatek na Žij pohybem, 50 Kč na 

ČASPV, registrace u Fisaf 100Kč/osoba. 

Lektorné je použito na tréninky a další povinné platby a to:  
- Tréninky jsou rozděleny na 2 x týdně a 3x týdně = z tohoto důvodu jsou jiné částky. 

- Proč se poplatek navýšil? Ne z důvodu navýšení odměn trenérům, ale z důvodu 

vyšších částek za dresy, za startovné. Na všechny akce je pak dopláceno z těchto 

úhrad.  

 
Rodičům byla nabídnuta možnost placení jiným způsobem: 
 
Návrh č. 1.) platit navrhovanou částku 1 800,- 1 300,- a SK Viktorie se podílí na zaplacení 
startovného + 40 % příspěvek na dresy 

 
Návrh č. 2.) platit pouze na provoz klubu, 1200,- za pololetí a 1000,-, ale rodiče si budou 
hradit dres v plné výši, a v plné výši startovné.  
Startovné pak činí cca 1500,- 
Dresy 1 800,- – 2000,- (tzn. více o 700 – 800 Kč než při podílové platbě) 
 
Hlasování: 
 
Pro návrh č. 1 =  VŠICHNI  „PRO“ 
 
Pro návrh č. 2 =  VŠICHNI „PROTI“ 
 
 
Bod č. 5) ROZDĚLENÍ TRÉNINKŮ DO 2 TĚLOCVIČEN 
 
Každý rok se řeší koncem školního roku prostory na cvičení. Bohužel jako každý rok je to 
neřešitelné.  
Vlastní prostory nejsou k dispozici a město je není schopné poskytnout, protože žádné 
nemá. Tělocvična v Jiříkově je používána i Jiříkovskými fotbalisty a zde by bylo nutné 
používat malou tělocvičnu. Bohužel jsou na většinu hodin spojené skupiny, které se do malé 
tělocvičny nevejdou a už vůbec ne s pomůckami, které je velice náročné neustále přenášet.  
Z tohoto důvodu jsme byli nuceni se v letošním roce přestěhovat do tělocvičny do Filipova.  
 
Rozvrh: 
Jak už bylo řečeno, pro všechny skupiny jsme přidali 1 h nebo 30 min v týdenním plánu, kvůli 
zdokonalení techniky.  
 
Připomínky: 
Nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
 
Bod č. 6) Informovanost 
Zde je nutné napravit loňskou situaci, kdy nezbýval žádný časový prostor na psaní článků do 
místního tisku a zajištění povšechné informovanosti našeho klubu a jeho úspěchů. Z tohoto 
důvodu byla určena osoba, která toto bude zajišťovat – paní Libuše Havlová. Je nutné 
obnovit webové stránky a budeme se snažit více o Viktorce mluvit, dávat články do novin, na 
facebook, a webovky.  



 
 
Připomínky: 
Byl navržen i tisk do „Hlasu Sveru“ a „Šluknováčku“ 
Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
 
Bod č. 7) Děti na startu – nová akce 
 
Rozjeli jsme nový projekt Děti na startu, pro klub je to výhoda, je to zaštítěno Fisafem, kdy je 
částečně financován pronájem tělocvičny v sokolovně ve Filipově a poskytují příspěvek na 
pomůcky.   
Zápis dětí je 22. 9. 2015 a jedná se o cvičení s dětmi od 4 do 9 let. 
Bod č. 8) Sponzoring 
 
Paní Mrázková zde vyzdvihla zejména sponzoring od firmy TOS Varnsdorf, který daroval 
klubu velmi pěkné dárky, které byly využity na loňské závody ve Varnsdorfu a také jako 
odměny na táboře. 
Dále pak byla vznesena prosba, zda by se našel někdo kdo by věděl o někom kdo by náš 
klub chtěl sponzorovat. Finanční situace je velice náročná a rok od roku se ceny zvyšují.  
Přijímáme sponzorské dary finanční, ale i nákup cvičebních pomůcek, nákup dresů, ceny na 
akce… budeme velice rádi, za jakoukoliv pomoc. 
 
 
Připomínky: 
Byl pouze vznesen dotaz, jaká částka je přibližně potřebná na zajištění pomůcek.  
Odpověď: jedná se přibližně o částku 30 000,- Kč.  
 
 
 
Bod č. 9) Diskuze  
 
Byl navrhnut nápad, že by bylo hezké nechat udělat kalendáře SK Viktorie a pak je prodat. 
Zájem by mohl být veliký zejména u rodičů a rodinných příslušníků členů klubu (např. jako 
vánoční dárek).  
Budeme uvažovat o této možnosti. 
 
 
Schůze skončena v 17:30 hodin.  
 
 
Zapsala: Petra Kelucová, 
 
Se zněním Zápisu souhlasí: 
 
Bc. Kateřina Mrázková,………………………………………. 
 
p. Libuše Havlová,…………………….................................... 
 
Ing. Daniela Petroušková,……………………………………… 
 
Ing. Jiří Votoček,…………………………………………………… 
 


