
ASK SLAVIA PRAHA 

 

Zápis 

z 6. jednání správní rady ASK Slavia Praha konaného dne 19. 6. 2013 
 

 
Přítomni Josef Šrámek, Ladislav Kňákal, Petr Novotný, Ladislav Strnad, Michaela 

Svojanovská, Petr Šarapatka, Jindřich Šimánek a jako host Marek Čepelák 
 

 
Schůze správní rady byla zahájena v 18.20 hodin. 
 
6/1 Správní rada děkuje všem medailistům z mistrovství ČR mužů a žen na dráze  

a z mistrovství ČR všech kategorií ve vícebojích za vzornou reprezentaci našeho 
klubu. 

Správní rada zároveň gratuluje V. Barákovi k nominaci na Světovou univerziádu  
v Kazani, J. Jirkovi k nominaci na mistrovství Evropy do 22 let v Tampere,  
M. Kadlecovi a D. Vondráškové (t. č. USK Praha) k nominaci na mistrovství Evropy 
juniorů v Rieti. 

 
6/2 P. Šarapatka informoval o dalším jednání ohledně grantu poskytnutého hlavním 

městem Praha na odměny trenérů (viz bod 5/2 minulého zápisu). 

Náš klub obdrží na odměny pro 3 trenéry v období od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2014 
grant ve výši 256.000 Kč, tj. 85.333 Kč na 1 trenéra, s tím, že tito trenéři musí být 
vybráni na základě provedeného výběrového řízení.        Z.: J. Šrámek 

 
6/3 V červenci a srpnu 2013 budou na našem stadionu probíhat následující práce - 

revitalizace travnaté plochy (ve dnech 10. a 11. 7. 2013 - viz bod 5/4 minulého 
zápisu), nátěr střechy tribuny a oprava plotu za cílem.  Z.: P. Novotný, P. Šefl 

 
6/4 J. Šrámek informoval o přípravách závodu Pražské memoriály - 4. mítinku  

pro 2. kolo Česká spořitelna atletické extraligy mužů a žen, který se bude konat  
na našem stadionu dne 30. 6. 2013.          Z.: J. Šrámek 

 
6/5 P. Šarapatka informoval o přípravách závodu ve vícebojích T.Kop Cup, který  

se bude konat na našem stadionu ve dnech 6. a 7. 7. 2013. 
 
6/6 L. Kňákal informoval, že náš klub obdrží prostřednictvím ČAS neinvestiční 

prostředky ze 2 programů státní podpory sportu pro nestátní neziskové organizace, 
a to z Programu II - Sportovně talentovaná mládež, 79.700 Kč a z Programu V - 
Organizace sportu, 164.201,50 Kč. 

 
6/7 Správní rada rozhodla, že na mistrovství ČR mužů a žen do 22 let na dráze, které 

se bude konat ve dnech 31. 8. a 1. 9. 2013 v Ústí nad Orlicí, bude výprava našeho 
klubu cestovat vlakem. 

 
6/8 P. Novotný byl pověřen jednáním o výši příspěvků tréninkové skupiny  

H. Knejflové - Fuchsové.          Z.: P. Novotný 
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6/9 J. Šrámek požádá M. Urbana o aktualizaci klubových rekordů zveřejněných  
na webových stránkách klubu.           Z.: J. Šrámek 

 
6/10 Správní rada pověřuje J. Šimánka zpracováním návrhu odměn za medaile získané 

na mistrovstvích ČR mužů a žen pro rok 2013.       Z.: J. Šimánek 
 
6/11 Správní rada pověřuje P. Novotného zajištěním a nákupem mikin a tepláků  

pro účastníky Evropského poháru mistrovských klubů juniorů, skupina A, který  
se bude konat dne 21. 9. 2013 v Brně.        Z.: P. Novotný 

 
6/12 Správní rada ukládá P. Novotnému, aby peníze z prodeje klubových dresů 

průběžně předával M. Svojanovské.        Z.: P. Novotný 
 
6/13 Termín konání 7. schůze správní rady bude určen dodatečně (nejspíše v období  

od 15. do 17. 7. 2013). 
 
Schůze správní rady byla ukončena v 19.45 hodin. 
 

Zapsal 
Ladislav Strnad 


