Přátelé FK Dukly Praha, z. s.

Zápis
z členské schůze
Místo konání:
Datum:
Přítomni:

FK Dukla Praha, Na Julisce 28, 160 00 Praha 6
17. 3. 2015
Krob Vladimír, Vávrová Dana, Šímová Simona, Bittengel Günter,
Šrámek Michal, Studénka Petr, Joun David, Mentberger Štěpán, Peake
Karolína, Brewer Radka, Tvrdíková Lenka, Klečková Lenka, Pavlovský
Marek, Eva Hill

Body jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Účetnictví spolku a jeho aktivace
Webové stránky FK Dukla Praha
Činnost brankářské akademie
Tréninkové oblečení, klubové deky
Rozloučení s fotbalovou kariérou P. Švancary (akce Za Lužánkami)
Autoškola
Fond pro pomoc sociálně slabším

1) Účetnictví spolku a jeho aktivace - datovou schránku zřídil V. Krob, správou je
pověřena S. Šímová. Byl založen účet spolku, na který každý člen spolku po
jednohlasném odsouhlasení vložil částku 100,- Kč. Tato částka slouží mj. i k úhradě
nezbytných nákladů spojených se zřízením spolku Přátel FK Dukly Praha, z. s.

2) Webové stránky spolku - zveřejnění čísla účtu na webu s poznámkou možnosti
zasílání sponzorských příspěvků. Aktualizace činnosti spolku se bude prezentovat
v sekci „novinky z klubu“. Zápis z jednání členské schůze na odkazu spolku Přátelé FK
Dukly Praha, z. s.
- zajistí Dana Vávrová a zašle K. Kratochvílové

3) Činnost brankářské akademie - Založen odkaz na webu FK Dukly Praha, kde se
průběžně aktualizují informace z její činnosti. Z legislativních důvodů změna názvu
Brankářská škola. Dle informací D. Vávrové byl ve spolupráci s p. J. Blažkem zřízen
podúčet pro zasílání sponzoringu, který bude rovněž zveřejněn na odkazu Brankářské
školy. V současné době přijaty 4 sponzorské dary, které jsou základem pomoci
brankářského vybavení sociálně slabším hráčům. V této souvislosti dochází ve

spolupráci s FK Dukla Praha k vyhledávání vhodného dodavatele brankářského
tréninkového oblečení (rukavic, chráničů apod.).
4) Tréninkové oblečení, klubové deky - návrh jednotného oblečení minimálně dle
jednotlivých kategorií, které společně jezdí na zápasy. Do konce března t. r. po dohodě
s trenéry týmů zajistí hromadnou objednávku p. G. Bittengel. Klubové deky budou
předmětem objednávky na podzim 2015.
5) Rozloučení s profesionální fotbalovou kariérou P. Švancary - podpora široké
veřejnosti pro záchranu a obnovu stadionu Za Lužánkami pro 50000 diváků. Přítomní
členové spolku se vyjádřili pro individuální účast na akci, kterou pořádá P. Švancara,
dle vlastního uvážení.

6) Autoškola - podmínky množstevních slev jednotlivých autoškol, nabídka trenérům
týmů, zjištění konkrétního počtu zájemců – zajistí V. Krob a G. Bittengel

7) Fond pro pomoc sociálně slabším - paní K. Peake navrhla systém přerozdělování
finanční pomoci soc. slabším hráčům k provozování jejich fotbalové činnosti.
Hlasování a rozhodující pravomoci jsou uvedeny ve Stanovách spolku. Podněty od
trenérů jednotlivých hráčů, nutnost zachování anonymity - téma na příští schůzi

Diskuse:
-

-

-

K. Peake vznesla dotaz k p. M. Šrámkovi ohledně výsledků jednání v oblasti návrhů
legislativních změn přestupů – tzv.„výchovné mateřským klubům“ a odměňovací
systém. P. M. Šrámek přislíbil aktuální informace na příští schůzi spolku,
L. Klečková otevřela téma fyzioterapeutů pro jednotlivé týmy v rámci odborné
rehabilitace na základě výsledků ISL jednotlivých hráčů. Poukázala na nutnost
prevence. G. Bittengel přislíbil zajištění fyzioterapeuta minimálně 1x týdně pro každý
tým již od léta 2015,
D. Jun se zeptal zástupců vedení FK Dukly Praha p. Šrámka a Bittengel na možnost
zapojení hráčů, kteří se nadále nechtějí věnovat z nějakých důvodů proti kariéře do
tréninkových procesů – pomoci s trénováním. Oba shodně odpověděli, že tato možnost
je. D. Vávrová připomněla nedávnou zkušenost, kdy musel ze zdravotních důvodů
přerušit svou aktivní brankářskou činnost V. Němčanský, klub FK Dukla Praha
okamžitě zareagoval a nabídl Vojtěchovi možnost trénování brankářů a získávání tak
nejen dalších zkušeností, ale hlavně obrovskou psychickou pomoc a podporu, stejně
jako např. v minulosti P. Malému, hráči A týmu.

Na příště:
-

Informační cedule „Zákaz kouření“ v areálu (výrobu a rozmístění zajistí P. Studénka)
Aktuální informace návrhů legislativních změn v přestupovém řádu – zajistí M.
Šrámek
Autoškola – výsledek akce, možnost využití pro další ročníky
Bazárky s tréninkovým oblečením (zapojení hráčů)
Zaslání příp. aktuálních témat na příští schůzi, která se bude konat dne 14. 4. 2015
v 17.00 hod. Na Julisce 28, v kanceláři manažera mládeže, nejpozději do 8. 4. 2015 na
mail. V. Kroba

Dana Vávrová - zapisovatelka

