ZÁPIS ZE SCHŮZE MFP - 15. 11. 2014
Zúčastnění: Libor a Lenka Forsti, Míra a Jana Šimšové, Lucka Pelikánka, Aleš Král, Roman a
Dáša Sieglovi, Petr Damián Kučera, Nejhorší, Helena Nyklovic a student Míra Štochelovic, Jano
opozdilec
Místo konání: Rezidence Šimšovi
OBSAH SCHŮZE:
finance
grant s RIC
soustředění
volby do výboru
různé
FINACOVÁNÍ
Lenka: příjmy 28 400, výdaje 32 000, Libor odhaduje cca 5000 z trailu, budeme tedy na nule
Alternativy investic – nový stan. Diskuze: Stan zatím funguje, ale hodně použitý (tunýlky roztrhané,
tyčky možno dokoupit).
Závěr: stan zatím nekupovat, pokud tak stejně velký
Detaily financování možno dohledat v clearingu
Proplácíme stejně jako loni (přesný popis v Kuchařce oddílu):
 Pražské oblastní žebříčky
 MČR
 štafety
 v případě grantu na děti – dětem - B-čkové žebříčky, PPŽ
 studentům MFP v případě dotace od MFF se proplatí vše
GRANT, SOUSTŘEDĚNÍ:
Lenka: mluvila s Petrou ohledně soustředění – domluvíme zorganizování tréninku v určité částce
pro Říčany
Roman: pro nezasvěcené vysvětluje podstatu společného grantu s RIC
společný momentálně grant 1:1 (MFP:RIC), výše se uvidí, co získáme, postupem let se suma
snižuje, očekáváme cca 5-6 tisíc
Jana: máme 4Bčka, RIC má 4Bčka, ale ještě další děti bez B
Roman: letos to už nebude půl na půl
 Jedna možnost jít do toho s RIC v poměru 3:5 (MFP:RIC)
 Druhá možnost je mít děti v pražském centru dětí, peněz by bylo více, ale jako oddíl
bychom si na to nesáhli, jen děti prostřednictvím účasti na soustředění
 s Říčanama je grant logisticky z hlediska administrace jednodušší
 příští rok už do toho s RIC nejspíš nepůjdeme, důvod: letošní 14-ky jdou do 16-tech, zbyde
jen Martin, další děti jsou zatím malé, jedině, že by příští rok menší (Adam, Pája, Martinka)
běhali 12-ky a vyběhli si licence
 Závěr: letos do toho ještě s RIC jdeme, další rok do toho s RIC nejdeme.
grant napíše Roman, ale rovnou se domluvíme, že je to letos naposledy, naopak Dominice
řekneme, že příští rok půjdou děti přes Prahu, respektive přes pražský svaz. Lenka napíše
Petře i Dominice
SOUSTŘEDĚNÍ...
Jana: shrnutí minulosti – bývalo společné s RIC

Letos RIC soustředění o Velikonocích 3.-5. dubna, MFP Velikonoce nedělá, většina má jiné aktivity,
někteří ale ještě účast zvažují
RIC uvažuje Branžež
Otázka: Zúčastní se s RIC dostatek lidí nebo zorganizujeme vlastní? Případně jestli sami nebo s
Dominikou v květnu? Šimšovi jsou v Mariánkách, Lucka navrhuje zorganizovat soustředění tam...
Roman navrhuje jako alternativu zorganizovat vlastní soustředění.
Závěr:
 Uděláme soustředění v Mariánkách
 termín – 8.-10. květen
 ubytování – zařídí ten, kdo nechce chatky (Míra aj.), navrhne jiné, jinak chatky na dráze
 do konce roku by ubytování mělo být
 Lucka objevila Penzion Styl... (200-300 za noc)
VOLBY DO VÝBORU
 Zůstává: Lenka, Roman, Jana, Petr
 Nově: Míša Králová (schváleno v zastoupení Alešem)
 šéfem jednomyslně znovuzvolena Jana
POŘÁDÁNÍ
Jana: příští rok nepořádáme, už rozhodnuto
Libor: možná budeme pořádat trail
Pokud někdy pořádat, měli bychom s někým, nemáme kapacitu
Lenka navrhuje s Mělníkem
Míra: Otázka – chceme pořádat?
Plénum: Děti chtějí pořádat
Lenka: Myslí si, že přespříští rok PPŽ
Mirek: ten zorganizujeme sami
Lenka: o to nebývá takový zájem, příliš to nevydělá, práce jednodušší
Možnosti: Milíčák, Krč, Hostivař, Uhříněves (ta je ale ošklivá)
Aleš: varianta pro děti PZL
Lenka: Informace – v Bohnicí nočák organizovala skupina outdoristů, občas pořádají závod v
orienťáku. Něco podobného bude na Petříně 18. 11.
MATERIÁL
Nechceme nic nového nakupovat
RŮZNÉ
Roman: co s mailinglistem, potenciální problémy:
Návrh do pléna: vyřadit říčanské
Ostatní: různé pohledy
Otázky: co s ostatními členy jiných oddílů (LOS aj.)
Závěr: Napsat slušný mail všem vyřazených, napíše Jana
Davida nevyřadíme, necháme jako zástupce oddílu
SPORTOVNÍ ZÁLEŽITOSTI
Do 25. 11. termín přihlášení na LOB – nutno udělat

Roman trénuje běžecké tréninky pro Pragovku – vede čtvrteční dorostenecký trénink od 17:30
V úterý jsou pragovácké tréninky otevřené všem, běh a tělocvična – od 17:00
Otevřená možnost trénování pro děti z MFP (i pro dospělé)
T. Janovský chce, aby Matyáš hostoval v LOBech za Pragovku. Oddíl nemá námitky.
Jana: Tréninky v tělocvičně, Petr: doplňuje v pondělí v 17:30 a hraje se florbal. Jsou tam též pingpongové stoly, možnost využít, když je lidí méně. Roman: možnost přijít i s dětmi? Helena: varuje,
že florbal v dané společnosti je mladším ročníkům nebezpečný
Lucka: jako MTBO informátorka skládá funkci a předává studentovi Mírovi Štochelovi
ÚKOLY:
- Roman napíše grant s RIC
- Lenka napíše Petře a Dominice ohledně plánu společných grantů na letošní a příští rok
- Míra se pokusí najít vhodné ubytování v Mariánkách
- Jana diplomaticky vyřídí oznámení o vyřazení členů RIC z ob-l

