Schůze 27.2.2015
Přítomni:
Robert a Monika Dobrý, František Dobrý, Iva Pavlíčková, Pavla a Libor Peškovi, Hana a Richard
Majerovi, Hana a Zbyněk Icha, Jana Ichová, Martin Rosa, Martina a Libor Němcovi, Jan Souček,
Edita a Radek Joglovi, Jana a Jirka Kotlíkovi

I.

Všeobecně, chod, členství
 Celkem členů 29, z toho 6 dospělých. Stále fungujeme pod TJ Lokomotiva Rakovník, s čímž se
nadále i počítá, nicméně se stále velmi zvažuje možnost samostatné právní subjektivity, tak
aby bylo vše vyřešeno v průběhu roku 2015, a v od roku 2016 jsme takto fungovali.
 Příspěvky, zůstávají 600,- (oddílové – na ½ roku) + 60,-(členské, na rok 2015), vybírat se
budou do konce března (platí duben – září). Bude rozeslán email.
 Na akce pořádané klubem (čarodějnice, apod.) bude vybírán příspěvek cca 50,-Kč na dítě.
Všichni přítomní odsouhlasili.
 Na všech závodech si nechejte napsat doklad o zaplacení startovného. Doklad pak následně
předejte Monice. Použije se do účetnictví, namísto skutečných výdajů, které nelze vyúčtovat.
 Dresy pořizovány z členských peněz pro ty, kdo se aktivně účastní tréninků a minimálně
10ti závodů dle plánu.

II.

Finance
 Zůstatky na účtu
 Cca 50.000,-Kč
 Sponzoři - činnost
 Hacom (1.000,-Kč/čtvrtletí, celkem 4000,-Kč/rok), Rezek Rezková (3.000,-Kč/rok),
Granty 10.000,-Kč, Rakona ? (v jednání), RakoTrans ? (v jednání), David Jedlička
4.000,-Kč/rok + ostatní výhody (viz. přiložený email)
 Sponzoři závody
 Granty 10.000,-Kč, ČUS min. 4.000,-Kč, David Jednička (věcné ceny + 7x poukázka
na 1.000,-Kč), MET Life (věcné ceny, brána, snoopy)
 Plánované investice
 Uhrazení ½ částky z 2. permanentky Millenium (á 220,-Kč)
 Dresy
 Stopky
 Vysílačky
 Sada nářadí

III.
Zhodnocení zimní přípravy
Zimní trénink je pouze uspokojivý. Bohužel nebyla zcela naplněna představa o fyzické zdatnosti členů
a přípravě na budoucí sezónu z různých důvodů. Hodnoceno jako ve škole, byla by známka za 3.
Velkým nedostatkem je neukázněnost při trénincích.
 Trénink v Milleniu – uspokojivý, nikoliv však
 Nedostatek – malý prostor, nedostatek času
 Výhody – možnost využití různého sportovního náčiní a potřeb, nebyl měněn
den tréninku
 Trénink venku – OK
V rámci zimní přípravy patří velké poděkování Martině a Liborovi Němcovým a Martině
Rajsové, kteří nám s tréninkem pomáhali.
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Zlepšení pro zimní přípravu:
- Dokonaleji připravený plán zimní přípravy
- Častější trénink, kromě standardních časů ještě soboty v tělocvičně (pátky odpoledne) a
neděle (samostatně)
IV.

Zátěžový test
Zátěžový test je volen pro efektivní vedení tréninku.

V.

Jarní příprava
 V průběhu jarní přípravy rozdělení do skupin jednak podle věku, jednak podle schopností.
Předpoklad 3 skupiny
 Do konce března pondělní trénink v Millenium
 Od příštího čtvrtka 5.3.2015 – trénink na Jíláku
 Tréninky na silnici pro vybranou skupinu (Patrik, Honza, Eliška, Adélka, Anička, Vilda,
Thomas?) na silnici. (nutná pomoc rodičů, hlášený vždy dopředu) o víkendech a od dubna
vždy pondělní tréninky. Trénink na silničních kolech bude organizován pro Patrika, Honzu,
Elišku, Aničku a Vildu. Adélka a Thomas se tohoto účastnit nebudou, nicméně trénink se pro
ně neruší a budou s ostatními na MTB. Jak Lukáš, zatím není informace, připojí se k jedné ze
skupin.
 Prodloužení tréninku o 0,5 hodiny tj. na 1,5 hodiny Všichni přítomní odsouhlasili začátek
tréninku venku v 16:30

VI.

Závody
 Plán závodů, stejný jak byl rozeslán. Preferované závody – Becker Cup, Pražský pohár a
samozřejmě naše závody LOKO MTB Cup, ostatní dle doporučení trenérů, případně
vlastních časových možností
 Organizace příjezdů na závody – nejdéle ve čtvrtek před závodem, bude stanoven čas, kdy
se sejdeme pro projetí tratě a taktické pokyny (tj. cyklisticky oblečeni a na kole)
 Přihlašovat na závody se bude každý sám
 Kdo má místo v autě, může nabídnout volné místo pro ostatní, kteří by ho využili. Pro tyto
potřeby bude využito diskusní pole/tabulka na našich webových stránkách a to do konce
dubna
 Po zaplacení startovného si vždy vyžádat doklad o zaplacení, vypsaný na CK LOKO
Rakovník

VII.

Letní soustředění
- Společný fond na soustředění (200,-Kč na dítě), z něhož se budou platit trička, diplomy,
odměny pro děti apod. Všichni přítomní odsouhlasili.
- V případě zájmu Péti a Terky Lukášových, bude jejich pobyt na letním soustředění hrazen
z oddílových peněz- odsouhlaseno všemi přítomnými
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VIII.

Ostatní




Sponzoři –„shání kdo může“
Nástěnka klubu za výlohou některého z obchodů na náměstí nebo vitrína. Kdo má
možnost/námět apod. ať dá info
Než byste jednali za oddíl, vždy o tom musíme vědět předem

IX.

Diskuse
Vše projednané v diskusi je zapsané červeným písmem

X.

LOKO MTB Cup 2. ročník

Projednáno organizační zajištění a příprava na 1. závod seriálu, viz. příloha

Zapsala dne 1.3.2015 Monika Dobrá
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