
  

Přátelé FK Dukly Praha, z.s. 

 

Zápis 
z členské schůze 

Místo konání:  FK Dukla Praha, Na  Julisce  28, 160  00  Praha  6 

Datum:  14. 4. 2015 

Přítomni: Krob Vladimír, Vávrová Dana, Šímová Simona, Šrámek 

Michal,Studénka Petr,Hynková Olga, Joun David, Tvrdíková Lenka, 

Klečková Lenka 

                                      

 

 

Body jednání: 

1. Informační cedule „Zákaz kouření“ v areálu FK Dukly Praha 

2. Aktuální informace návrhů legislativních změn v přestupovém řádu 

3. Bazárky s tréninkovým oblečením 

4. Tréninkové oblečení 

5. Autoškola 

6. Diskuse 

 

 

 

 

1) Informační cedule „Zákaz kouření“ v areálu FK Dukly Praha  -    po vzájemné 

diskuzi všech přítomných bylo odsouhlaseno rozmístění těchto informačních cedulí 

nejen v areálu Juliska,ale po dohodě i na dalších sportovištích,která FK Dukla využívá 

(areál Mikulka,Ruzyně).Paní O. Hynková zajistí příslušný právní výklad,který se k této 

problematice vztahuje, pan P. Studénka do příští členské schůze zajistí výrobu a 

rozmístění cedulí 

 

  

2) Aktuální informace návrhů legislativních změn v přestupovém řádu     -   pan 

Michal Šrámek,který je aktivním členem přípravného výboru pro předložení  návrhu 

legislativních změn konstatoval,že k dnešnímu dni žádné  nové informace nemá                          

       

                                               

3)  Bazárky s tréninkovým oblečením  -  paní L. Tvrdíková a paní O. Hynková se 

podělily o praktické zkušenosti, které mají s provozováním bazárků. Bylo 

odsouhlaseno pořádání této akce maximálně 2x do roka při společných sportovních 

akcích, nebo brigádách, kterých se zúčastní většina týmů, společně s rodiči. Vedoucí 

jednotlivých týmů budou včas informovat hráče o termínu, možnosti využití již 



  

nepotřebných součástí tréninkového vybavení (oblečení, kopačky apod.) pro ml. hráče 

a způsobu prodeje. Zajistí p. S.Šímová a p. O.Hynková 

Paní D. Vávrová navrhla průběžnou, celoroční možnost prodeje formou web 

bazárku,který by byl součástí webu FK Dukly Praha např. v sekci Spolku Přátel FK 

Dukly Praha z. s. Konkrétní návrh způsobu provozování těchto mikrostránek sdělí do 

příští schůze p.P.Studénkovi 

 

4) Tréninkové oblečení  -  dle informace p. P. Studénky pro příští sezónu zůstává 

„retro“odstín s tím, že se v současné době jedná o výrobě bavlněných tréninkových 

triček s krátkým rukávem. Podrobnější informace týkající se katalogu na příští sezónu, 

tzv.“balíčků“ a způsobu objednávání připraví p. P. Studénka na příští jednání 

 

                                                                                    

 

5) Autoškola  -  o možnosti hromadné výuky pro hráče FK Dukly Praha, s využitím slevy 

a časové úspory vzhledem k vytíženosti (škola, tréninky, zápasy) byli informování 

trenéři příslušných kategorií. Z kategorie Juniorka se přihlásili 4 hráči, z U19 dva. Stále 

je možnost se ještě přihlásit-podrobnější prezentaci týkající se podmínek smluvní 

Autoškoly v Praze 6 zpracuje a zašle mailem do těchto týmů p. V. Krob 

 

 

Diskuse: 

- P. Studénka upozornil na častou absenci účasti některých zástupců jednotlivých týmů 

na členských schůzích Spolku Přátel FK Dukly Praha a nutnost doplnění zástupců 

jednotlivých týmů tak, aby se informace z jednání dostaly včas a ke všem. Seznam 

všech přijatých členů Spolku Přátel FK Dukly Praha společně s kontakty zašle 

obratem p. V. Krob p. P. Studénkovi mailem 

- D. Vávrová upozornila na čerstvou zkušenost s úrazem hráče při brankářském 

tréninku, kterého bylo nutno převézt k lékařskému ošetření. Je nutné, aby měli trenéři 

k dispozici nejen funkční  lékárničku, ale i kopie kartiček zdravotní pojišťovny 

jednotlivých hráčů. Nemusí se pak čekat na příjezd rodičů a zkrátí se tak doba zajištění 

odborného ošetření. 

- D. Vávrová zmínila možnost získání úrazového pojištění pro hráče bez přirážky za 

riziko při výkonu profesionálního a organizovaného sportu 

 

 

Dana Vávrová  -  zapisovatelka 

 


