
Schůzka výkonného výboru  
Pasos Pardubice 

 
Datum: 30. 5. 2017 
 
Účast:  

● Jan Horálek (místopředseda klubu) 
● Jan Čech (sportovní a facility manažer) 
● Libor Matějka (marketingový manažer) 

 
Omluveni: 

● Hana Fabíková (předsedkyně klubu) 
● Jiří Rejda (jednatel klubu) 

 
Přizvaní hosté: 

● Jakub Jehlička (člen dozorčí rady) 
● Petr Všetečka (vedoucí týmu mužů B) 

 
 

Pojednávané body: 
 
1) Stav týmu muži B 
 
Na schůzi vedení klubu byl přizván vedoucí týmu Petr Všetečka k vysvětlení aktuálnímu 
stavu týmu muži B. Především zjistit aktuální počet hráčů a vysvětlit důvody neúčasti týmu 
mužů B na turnajích Východočeské ligy mužů. Dalším důvodem bylo zjistit příčinu možného 
odchodu hráčů z týmu muži B a zjistit příčinu rezignace Petra Všetečky na pozici vedoucího 
týmu muži B. 
 
Petr Všetečka vysvětlil příčinu možného odchodu hráčů: 2 hráči žádají o možnost rozdělit 
placení příspěvků do více splátek. Aktuální stav mužů B je 5 členů + vedoucí týmu. Z tohoto 
důvodu tým nenastoupil k turnaji v Kostelci nad Orlicí v rámci Východočeské ligy mužů. 
 
Závěr: 
 
Vedení klubu Pasos Pardubice zamítlo rozdělení platby příspěvků na více splátek. 
Rozdělení na více splátek umožňuje klub aktuálně pouze studentům. 
 
Vedení klubu dále navrhlo vedoucímu týmu Petrovi Všetečkovi možnost přihlásit tým na tyto 
turnaje: 



- spolu se ženským týmem se mohou zúčastnit MČR 2017 ve slowpitchi a 
reprezentovat klub Pasos Pardubice 

- spolu se ženským týmem se mohou účastnit libovolného slowpitchového turnaje v 
ČR 

- spolu se mužským týmem A a týmem kadetů (případně týmem žen a juniorek) se 
mohou zúčastnit libovolného turnaje v rámci série Interpohár. 

 
Petr Všetečka byl nadále vyzván, aby setrval ve své funkci jako vedoucí týmu mužů B. O 
stavu rozhodnutí vedení klubu bude Petra Všetečku informovat osobně Jan Horálek. 
 
2) Zjistit stav a termín realizace nové tabule 
 
Jakub Jehlička byl vyzván, aby předložil aktuální informace o nákupu a výměně nové 
světelné tabule do Krtkovy arény. 
 
Závěr: 
Nová světelná tabule je předvybraná, termín realizace bude v měsíci červen 2017. 
 
3) Možnost pořádat letní kamp pro argentinskou softballovou reprezentaci 
 
Jakub Jehlička předložil návrh o možnosti ubytování argentinské softballové reprezentaci v 
hotelu TRIM. Argentinská reprezentace bude mít v Krtkově aréně soustředění 20. - 26. 
srpna 2017. 
 
Závěr: 
Návrh byl přijat. 
 
4) Stav juniorského týmu 
 
Jakub Jehlička přednesl požadavek o stavu týmu juniorek s ohledem na účasti týmu na 
turnajích v Praze a Hradci Králové. 
 
Závěr: 
S trenérem týmu juniorek Janem Všetečkou Jakub Jehlička osobně probere možné další 
směřování týmu. Především ze strany trenérské a výsledkové. 
 
5) Žádost o soustředění české slowpitchové reprezentace v Krtkově aréně 
 
Pavel Kožený podal žádost o možnosti pronájmu Krtkovy arény pro uspořádání soustředění 
slowpitchové reprezentace ČR. V žádosti navrhl 2 termíny: 
 

- 17. a 18. 6. 2017 
- 16. a 17. 6. 2017 

 
Závěr: 
 



Vedení klubu Pasos Pardubice žádost přijalo a schválilo termín 16. a 17. 6. 2017 - konkrétně 
16.6. od 18:00 do 22:00 a 17. 6. od 09:00 do 12:00. Celková částka za pronájem hřiště je 0 
CZK. Důvodem je nevyčerpané pronajaté hodiny slowpitchové reprezentace z minulého 
soustředění v Krtkově aréně. 
 
6) Náborový systém 
 
Libor Matějka navrhuje, aby klub zlepšil celý náborový systém. Poukázal především na fakt, 
že z klubu odešlo za krátkou dobu hodně hráčů. Žádá vedení klubu o možné zlepšení a 
vytvoření systému tak, aby nově příchozí se nemuseli učit složitým softballovým 
dovednostem (jako příklad uvedl tým juniorek), ale dostali základy hry jako takové. Ideálně 
sehrát více přátelských utkáních.  
 
Závěr: 
Odloženo. 
 
7) Příprava na příjezd předsedy ESF a ČSA Gabriela Waage a marketingovou ředitelku 
ČSA Danielu Viktorýnovou 
 
Libor Matějka navrhl, aby se klub připravil na příjezd předsedy ESF a ČSA - především v 
otázce možného spolupořádání MS 2019. 
 
Závěr: 
Klub Pasos Pardubice počká na podmínky pořádání ze strany ČSA. Poté bude klub Pasos 
Pardubice reagovat.  


