
Zápis:  Schůzka výkonného výboru Pasos Pardubice 6.3.2017 

 

Účast:  

Hana Fabíková: Předsedkyně klubu 

Libor Matějka: Marketingový manažer 

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

Jiří Rejda: Jednatel klubu 

 

Omluveni: Jan Horálek: Místopředseda klubu 

 

Host: Jakub Jehlička: Člen dozorčí rady 

 

1. Od dozorčí rady nepřišly žádné náměty pro výkonný výbor 

2. Doplnění tématu Finanční situace klubu (bod 1) ze schůzky výkonného výboru ze dne 

9.2.2017 

a. Všichni členové výkonného výboru se shodli na dodatku: 

i. DĚTI DO 15 LET AKTIVNÍCH TRENÉRŮ A ASISTENTŮ TRENÉRŮ 

nemusí pro rok 2017 hradit členské příspěvky 

1. Všichni trenéři byli o tomto dodatku informování Hanou Fabíkovou 

ii. Hostujícím hráčům mužů A mladší 18 let (2 hráči z Břeclavi) bude proplaceno 

cestovné z/ do Břeclavi 

b. Všechny dluhy na příspěvcích z roku 2016 byly uhrazeny 

3. Další schůze výkonného výboru proběhne ve 2. dubnovém týdnu – svolání zajistí Jiří 

Rejda 

 

Schůzka výkonného výboru: 

 

Téma:  

 

4. VRATNÝ BRIGÁDNICKÝ POPLATEK 500 KČ – PRAVIDLA VRÁCENÍ POPLATKU: 

a. Účast na obou dnech Předsezónní klubové brigády – příprava areálu na sezónu 

b. Účast na Závěrečné klubové brigádě – zazimování areálu po sezóně (počet dnů bude 

stanoven na konci sezóny – maximálně 2 dny) 

c. Pomoc na 3 herních dnech v roli 

i. Rozhodčího 

ii. Časoměřiče / Pomocníka s přípravou hřiště 

iii. Prodejce v bufetu 

 

5. CÍLE TÝMU MUŽŮ A PRO ROK 2017 

a. Sportovní cíl: Postup do extraligy 

i. Posily oproti roku 2016 - 2 noví hostující hráči z Břeclavi  

ii. Mužští hráči Pasos Hostující v jiných klubech: 

1. Martin Turek – extraliga mužů – Ledenice 

2. Filip Koblížek – extraliga juniorů – Havlíčkův Brod 

3. Matouš Dvořák – 2. liga juniorů - Břeclav 

b. Klubový cíl: Zlepšení vnímání hráčů jak od ostatních členů klubu tak širší softballové 

komunity 

 

 

 



6. DLOUHODOBÁ VIZE KLUBU 

a. Shoda na hlavních bodech – H. Fabíková rozpracuje základ projektu 

 

7. „KAŽDÝ HIT POMÁHÁ“ – návrh od člena dozorčí rady Marka Fibigera na charitativní 

podporu dcery bývalého hráče Pasos Pardubice (celý příběh na http://www.nasestepanka.cz )  

a. Popis:  

i. Marek Fibiger zaslala prezentaci s návrhem jednotlivých kroků projektu. 

Cílem má být získání 50 000 Kč a více pro potřeby Štěpánčiny rodiny 

b. Výsledek: 

i. Klub PASOS Pardubice nepřevezme záštitu nad touto akcí. Rozhodnutí 

podpořit nemocnou Štěpánku nechává na dobrovolné aktivitě jednotlivců. 

c. Odůvodnění: 

i. Cíl a provedení projektu neodpovídá dle stanov klubu činnosti spolku. Zároveň 

nespadá do konceptu areálu dle smluvních podmínek s MMP.  

d. Vyrozumění: 

i. Marek Fibiger a Veronika Vránová (předsedkyně dozorčí rady) budou písemně 

informování o stanovisku výkonného výboru v podrobnějším znění. V případě 

zájmu navrhuje H. Fabíková a J. Čech osobní setkání. 

http://www.nasestepanka.cz/

