
 
 
   
  
 
 

 
Zápis z jednání výkonného výboru SK VIKTORIE Jiříkov, z.s., IČO 270 49 752, 

konané dne 22. 11. 2018 
 

 
Přítomni: Mgr. Kateřina Mrázková, Libuše Havlová, Dis., p. Petra Kelucová,  
Omluveni: Ing. Daniela Petroušková, Ing. Jiří Votoček  
Hosté:  
 

 
Dne 22. 11. 2018 se uskutečnila schůze výkonného výboru a trenérek SK Viktorie Jiříkov. Na programu této 
schůze bylo seznámení členy klubu s povinnostmi a cíli klubu v nadcházejícím školním roce 2018/2019 (tj. s 
organizací a průběhy tréninků, s možností využití prostor přilehlých k tělocvičně, s návrhy cen závodních 
dresů, s možností účasti na soutěžích, s nadcházejícími akcemi klubu apod.).  
Schůze započala v 15:35 hodin. 
 
Předsedkyně klubu, Mgr. Kateřina Mrázková, přivítala všechny zúčastněné členy a zahájila schůzi: 
 
Bod č. 1.) Shrnutí loňského roku 
 
V tomto bodu předsedkyně klubu shrnula loňskou závodní sezónu a úspěchy v této sezóně.  
 
Sdělila, že mimozávodní akce v loňském šk. roce dopadly dobře a byla s nimi spokojenost.  
- Přípravné víkendy se osvědčily – budou i v letošním šk. roce.  
- Řádění v bazéně bylo zábavné – bude i v letošním školním roce – přizveme děti z kurzu  
      DNS.  
- Akademie SK Viktorie byla v DK Střelnice Rumburk a měla poprvé jiný průběh než  
      obvykle.  
- Kondiční týden – Filipov –byl příjemný, ale pro menší děti náročnější.  
- Letní tábor Doksy byl jako vždy úspěšný a byl pro širokou veřejnost.  
 
Připomínky: žádné 
 
 
Bod č. 2.) Závodní dresy 
 
Nejdůležitějším bodem schůze bylo sdělení předsedkyně klubu, že v letošním školním roce 2018/2019 se 
SK Viktorie nebude podílet na úhradě závodních dresů. Závodnice si je budou hradit v plné výši. SK 
VIKTORIE se pak bude podílet větší měrou na úhradě nákladů na dopravu na závody viz. bod č.3 
 
Finanční návrhy na dresy závodní sezóny 2018/2019 
 

Mladší děti: do 1 000 Kč (možnost využít dresy z předchozí sezóny). 

Starší děti: 1 500 – 1800,- Kč.  

Juniorky: do 2 200,- Kč. 

Hlasování: 

 
Pro návrh  =  19 x ano, 1 x ne  
ODSOUHLASENO  

Připomínky: žádné 



 
Bod č. 3.) Příspěvek na dopravu – závody 2018/2019 
 
SK Viktorie bude v letošním školním roce přispívat větší částku na dopravu na závody.  

• Pokud se závodní sezóny 2019 zúčastní cca 34 závodníků (bez nejstarších stepařek), budou členky 
využívat autobusovou dopravu,  

• SK Viktorie bude více přispívat na tuto dopravu. Cena autobusu bude nižší, cca 200,- max. 250,- 
Kč/ závodník + 150,- Kč/ doprovod.  

 

Připomínky: žádné 
 
Bod č. 4.) Termíny závodů 2019  
 
- V roce 2019 se členky klubu určitě zúčastní všech závodů soutěže Žij pohybem 2019. V prezentaci byl 
předložena tabulka s přehledem veškerých možných závodů, pořádaných v ČR. Žlutě označených závodů 
se náš klub NEZÚČASTNÍ.  
 
- Z důvodu změn v pravidlech Mistry s mistry se pokusíme letos účastnit prvního závodu mistry s mistry 
Liberec v termínu 16. – 17. 3. 2019 a také prvního závodu soutěže Bohemia aerobik tour Nymburk dne 
31.3.2019. Podle toho, jaká bude úspěšnost a podmínky, tak bude rozhodnuto, které ligy se bude klub 
účastnit a které ne.  
 
- Pro vysvětlení - soutěž Mistry s mistry probíhají vždy ve dvou dnech, pro nás platí vždy jen jeden den, 
bohužel časový harmonogram je znám pouze týden někdy 14 dní před závodem, proto je nutné počítat s 
oběma termíny, tj. s celým víkendem.  
 
- Nejmladší děti – berušky se zúčastní pouze některých závodů – to bude sjednáno přímo s rodiči ve 
samostatně. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínky: žádné  



 
Bod č. 5.) Nadcházející akce SK Viktorie na šk. rok 2018/2019 
 
 

- Přespávání v tělocvičně – Filmová noc (3. -4. 11. 2018) již proběhla  
- Inspirační víkend ve sportovní Jiřetín pod Jedlovou ( 23.11. – 25. 11. 2018) 
- Řádění v plaveckém bazéně RBK - termín bude brzy zveřejněn 
- Přípravné víkendy v TV  
- Závodní sezóna 
- Akademie SK DK Střelnice Rumburk – nový návrh rozdělit posezení s rautem v jiný den, 

např. restaurace Hvězda (terasa) 
- Stanování –  opět 2 varianty dle počasí – buď tělocvična nebo Racek + výlet  
- Sportovní letní tábor Doksy: 13.7. - 20. 7. 2019 
- Kondiční týden – srpen 2019 – nově tento týden bude spíše jako příměstský tábor, spojený 

se sportem, méně náročný  (bez cyklistiky)   
 
 

- Připomínky: žádné 
 
 
Bod č. 6) Přípravné víkendy:  
 
Přípravné víkendy se velmi osvědčily a jsou pro všechny závodnice POVINNÉ!!! Byly navrženy předběžné 
termíny, ale pokud by někdo nemohl, je nutné to včas nahlásit, a je možné termín upravit, či změnit.  
Neúčast na těchto přípravných víkendech omlouvá pouze nemoc.  
O přípravných víkendech se stihne nejvíc práce na závodních sestavách a sestavy se zde dokončují a pilují.  
 
Termíny:  

• Mladší děti/ starší děti ml.: 12. – 13. 1. 2019 

• Starší děti/ juniorky ml: 19. – 20. 1. 2019 

• Juniorky st.: 26. – 27. 1. 2019 

 

Připomínky: juniorky ml. jsou v termínu na lyžařském výcviku 

 
 
NOVÉ NÁVRHY:  
 

• Mladší děti (berušky) / starší děti ml. (divošky): 19. – 20. 1. 2019  

• Juniorky st.: 26. – 27. 1. 2019 

• Starší děti (step show) / juniorky ml (music styl): 2. 2. – 3. 2. 2019 

 

- Připomínky: žádné  
 
 
 
Bod č. 7) Klubové oblečení  
 
MIKINA SK VIKTORIE            TÍLKO SK VIKTORIE            LEGÍNY SK VIKTORIE  
Vel. 110 – 164:   900,- Kč        Vel. 110 – 164: 400,- Kč          Vel: 110 – 146:   500,- Kč 
Vel. S – XL:     1 000,- Kč        Vel. S – XL:   500,- Kč            Vel: 152 – XL:    590,- Kč 
 
Je zaveden “Bazar” – kdo má klubové oblečení, je mu malé a chce ho prodat, může ho přinést podepsané 

s navrženou prodejní cenou do tělocvičny – ale pouze poslední druh klubového oblečení.  

 
 



Bod č. 8) Finance  
 
V loňském roce nastaly jisté finanční problémy, které se nám však povedlo vyřešit, tím, že jsme získali 
dotace. Podpořilo nás hlavně město Jiříkov a Ústecký kraj.   
 
V letošním školním roce jsme začali “v plusu”, podali jsme poprvé žádost na MŠMT, budeme dále žádat 
Ústecký kraj a okolní města, ve kterých jsme si vybudovali pěkný vztah  
 
Získané finanční prostředky z poskytnutých dotací bychom chtěli použít na: 

- Nákup 10 – 15 stepů  
- Sportovních pomůcek – podložky, overbally, pomůcky na posilování 
- Doprava na závody  

 

 
 
 
Připomínky: žádné 
 
 



 
Bod. č.9) Kontrolní výbor   
 
Hlasování – kontrolního výboru 
Je nutná změna v členech kontrolního výboru. Předešlé členky tohoto výboru již nejsou členkami SK Viktorie.  
 

 

Návrhy nových členů kontrolního výboru:  

• Romana Vejvančická  

• Blanka Šmidrkalová  

• Jana Jarischová  

 
Pro návrh  =  20 x ano, 0 x ne  
ODSOUHLASENO  

Připomínky: žádné 
 
 
 
Bod č. 10) Obecné informace  
 

• Nová tělocvična – bývala sauna Jiříkov = vše je zatím v jednání a rozpracované.  

• Nová šatna vedle tělocvičny – je poskytnuta pro rodiče, kteří čekají na své děti.  

• SMS – omlouvání z tréninku = je nutnost z důvodu bezpečnosti a informovanosti.  

• Administrativa – ekonomika - vše vyřizuje jednatelka klubu sama, proto žádá o trpělivost a 
shovívavost. Je nutné vícekrát se připomenout a komunikovat pouze: SMS, e-mail. Telefonní hovory 
jednatelka příliš nepřijímá z důvodu pracovní vytíženosti.  

• Velké díky všem za vstřícnost při vyplňování různých formulářů a papírů 

 
 
Připomínky: žádné 
 
Schůze skončena v 16:30 hodin.  
 
 
Zapsala: Petra Kelucová, 
 
Se zněním Zápisu souhlasí: 
 
Mgr. Kateřina Mrázková,…………………………………………. 
 
Ing. Daniela Petroušková,……………………........................... 
 
Libuše Havlová, Dis.,……………………………………………... 
 
Ing. Jiří Votoček,…………………………………………………… 

 


