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Zápis: Schůzka výkonného výboru Softball Pardubice ze dne 30.1.2017 

 

Účast:  

Hana Fabíková: Předsedkyně klubu 

Jan Horálek: Místopředseda klubu 

Libor Matějka: Marketingový manažer 

Jan Čech: Sportovní manažer a Facility manažer (2 hlasy) 

Jiří Rejda: Jednatel klubu 

 

Omluveni: x 

 

Host:  

Jakub Jehlička: Člen dozorčí rady 

 

 

Schůzce výkonného výboru předcházela schůzka členů výkonného výboru se členy dozorčí 

rady.  

Na této schůzce byly výkonnému výboru sděleny změny v dozorčí radě (novou předsedkyní 

dozorčí rady se stala Veronika Vránová). Proběhla domluva na pravidelných termínech, kdy 

může dozorčí rada předkládat své návrhy (vždy týden před pravidelným setkáním výkonného 

výboru v prvním týdnu v měsíci) a výkonný výbor převzal v písemné podobě návrhy na zlepšení 

fungování klubu od dozorčí rady. 

 

Hanou Fabíkovou byl ústně předán souhrn informací z výjezdního zasedání představitelů klubů, 

které pořádala Česká softballová asociace v lednu 2017. 

 

Schůzka výkonného výboru: 

 

Téma:  

1) DLOUHODOBÁ STRATEGIE / VIZE KLUBU (Hana Fabíková) 

a. POPIS:  

i. Byl přednesen návrh, aby se členové výkonného výboru zamysleli nad 

dlouhodobou strategií klubu. Cílem je, aby všechny aktivity klubu měly 

jednotnou vizi. Zároveň by se stanovily aktivity klubu, které mohou 

pomoci s financováním klubu a jeho budoucí menší závislostí na různých 

dotačních programech. 

b. DOHODA:  

i. Do příští schůze výkonného výboru (1. týden v březnu) si členové 

výkonného výboru rozmyslí možné směřování klubu a přednesou své 

návrhy na schůzce výkonného výboru. 

 

2) FINANČNÍ SITUACE KLUBU  

a. POPIS:  

i. Jiří Rejda předal informaci o financování klubu za rok 2016. Proběhla 

diskuze o možnostech financování klubu v roce 2017 v návaznosti na výši 

příspěvků a různých dotačních programech. 
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b. DOHODA:  

i. Jiří Rejda byl vyzván, aby navrhl výši příspěvků pro jednotlivé kategorie 

dle finanční potřeby klubu pro rok 2017 (předpokládané příjmy vs. 

předpokládané výdaje). Dle této analýzy proběhne další jednání 

výkonného výboru ohledně výše příspěvků pro rok 2017 a další roky. 

 

3) ŽÁDOST O BEZPLATNÝ PRONÁJEM KRTKOVY ARÉNY PRO POTŘEBY 

SOUSTŘEDĚNÍ SLOWPITCH REPREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY 

a. POPIS: 

i. V rámci námětů na zlepšení fungování klubu ze strany dozorčí rady byl 

podán i návrh členem dozorčí rady Markem Fibigerem ohledně 

bezplatného pronájmu Krtkovy arény a sportovního vybavení pro potřeby 

slowpitch reprezentace ČR, kde zastává funkci manažera. 

b. DOHODA:  

i. Ze strany výkonného výboru proběhla diskuze ohledně předpokládaných 

výdajů klubů v souvislosti se soustředěními (více termínů). Vzhledem 

k velmi nekonkrétnímu návrhu bude vyžádáno další doplnění informací ze 

strany vedení slowpitchové reprezentace. Na základě dodaných informací 

výkonný výbor rozhodne.  

c. VÝDLEDEK: 

i. Doplněná ŽÁDOST zaslaná vedením slowpitch reprezentace a následné 

vyjádření výkonného výboru je součástí tohoto zápisu (strana 3-4). 
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VĚC:   Žádost  

Vážená paní předsedkyně klubu, 

dovoluji si Vás touto cestou oslovit a požádat Vás o bezplatný pronájem hřiště v Pardubicích 

pro reprezentační tým Co-Ed (muži, ženy), který letos odehraje Mistroství Evropy 2017 

v Bulharsku. Reprezentace využívala pro přípravu Váš areál již v roce 2015 a splňoval veškeré 

naše požadavky pro přípravu. Doufám, že naše spolupráce bude i v roce 2017. 

Areál by reprezentace využívala na cca 6dní v průběhu roku 2017 

 

Termíny:  

především víkendy, přesný datum podle volného areálu po domluvě  

(odhad 1,5dne duben; 2dny květen; 2dny červen) 

Počet reprezentantů v areálu:  

na výběrovém kempu v dubnu podle počtu přihlášených (cca 30 lidí), následné soustředění 

se zúčastní cca 18 lidí 

Reprezentace by využívala:  
hřiště, 2 šatny, nadhazovací stroj + ateky a osvětlení areálu  
 

 

 

V případě dotazů jsem plně k dispozici 

Jsem s pozdravem a těším se na spolupráci 

Za realizační tým ČR 

Manager týmu 

Fibiger Marek 
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Hana Fabíková 
<hana.fabikova@pasos.cz>  

 

2. 2.  

 

 
 

 

komu:  

jan.cech , jan.horalek , Libor , 

Rejda , veronika.vrano. , Fibiger   

 
 

Fíbo, ahoj,  
 
za výkonný výbor Pasos Pardubice posílám vyjádření k žádosti o bezplatný pronájem Krtkovy 
arény pro potřeby soustředění slowpitch reprezentace České republiky. 
 
Zvážili jsme všechny parametry tebou uvedené v žádosti v návaznosti na náklady, které by se 
soustředěními vznikly klubu. 
 
Rozhodně jsme rádi, že členové Pasos Pardubice fungují v rámci reprezentace ČR a chceme vás 
ve vaší práci podpořit. Zároveň musíme brát v potaz, že naší primární povinností jako výkonného 
výboru je chovat se maximálně hospodárně v rámci financování klubu. 
 
Pro potřeby slowpitch reprezentace tedy nabízíme využití Krtkovy arény za následujících 
podmínek:  
 
Cena pronájmu: 1250 Kč / den 
Vratná záloha: 1000 Kč/víkend (Záloha je vratná za podmínky vrácení uklizeného hřiště a šaten) 
Čas využití hřiště: 8:00 - 22:00 
Možnost využití osvětlení: ano 
Využití šaten: ano - 2 šatny včetně toalety  
Nadhazovací stroj + ateky: ano 
Jiné sportovní vybavení: ne 
 
Termínovou listinu celého klubu má na starosti Honza Čech. Termíny je tedy v případě vašeho 
zájmu domluvit přímo s Honzou.  
 
Věřím, že tato kompromisní varianta bude pro reprezentaci přijatelná a že se domluvíme.  
 
Přeji fain den a budu čekat na vaše vyjádření. 
 
Hana Fabíková 
Předsedkyně klubu Pasos Pardubice 
hana.fabikova@pasos.cz 
725 998 033 
www.pasos.cz 
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