
VÝROČNÍ SCHŮZE MFP - 17.11.2017  

Přítomní: Sieglovi, Jirka Pavlů, Lucka Pelikánová, Forsti 2, Jana Šimšová, Aleš Král, Jana Nedbalová, 

Petr Kučera, Nejhorší, Helena Nyklová 

1/ Úspěchy 

- Jana Šimšová 4. místo na krátké  

- Libor bronz na MS trail-O štafet 

- Děti spousta úspěchů, ale za Pragovku (Martin, Eliška…) 

- Holky Šimšata obě mají licenci B, Máša má taky B 

- Jana Šimšová na PP první v kategorii Ultimate 

- Dáša možná něco má z Mariánek 

- Adam byl na MO 2. na klasice a 3. na krátké 

2/ Přehled financí 

- Celkem bude ke konci roku majetek oddílu zhruba 55 tisíc 

- Příjmy z příspěvků 13 tisíc 

- Příjem ze Slovanky (trail) 9 tisíc 

- cca 9 tisíc bylo propláceno 

- 6,5 tisíc jsme dostali z VŠSK 

3/ Proplácení 2018: 

- Každému všechny registrace jednotlivých sportů OB 

- Štafety všechny kromě pivních 

- MČR všem, kdo běží mistrovské a veteránské kategorie 

- Děti ŽA, ŽB (do DH14-20) 

- PŽ, PPŽ (do DH12, kteří běží bez rodičů) 

- SMIK všem 

- Školení rozhodčím nebo trenérům (navrhuje Jana - schváleno) – cca 1000  

- Studentům MFF UK vše, strop 3000 

4/ Pořádání 

- Příští rok trail Evropský pohár ve spolupráci s FSP 6. – 7. října, Průhonice, startovné 15EUR, 

asi vydělá 10 tisíc 

- Bude potřeba cca 6+ lidí, ti budou použiti za 4 roky na mistrovství světa (více dole),  

- Béďa nechce 2021 na běžecké mistrovství světa v Mladé Boleslavi trail, ČSOS zamítli, strašně 

složitý řetěz zamítnutí 

- Rád by Libor pořádal 2022 mistrovství světa trail, ale chce to pořádat Aljoša, pokud bychom 

to přece jen dostali my, bude pak ředitelovat Helena 

- … 

5/ MO v NOB 

- Požádali jsme o přidělení (a dostali) MO v NOB v Říčanech u školy, Roman se uvolil to 

postavit, Lenka hlavní rozhodčí a Tonda ředitel, termín druhý týden v dubnu 7.4. 

- Někdo se musí ujmout zařízení shromaždiště v Říčanské nové škole, pokud by Antonínovi 

ředitel školy nevěřil, že je ředitel závodu, tak v případě potřeby zastoupí Jana 

- Očekávaná účast podle loňska cca 130 lidí 

- start obvykle v 21:00, je předepsáno hodinu po západu slunce (7.4. západ 19:42) 



- Požadavek, Roman po oštítkování potřebuje probíhače – hlásí se Petr Kučera, Lenka jako 

hlavní rozhodčí taky musí,  Dáša 

- Funkcionáři: Hl ředitel Tonda, hlavní rozhodčí Lenka, IT Lenka, stavba tratí Roman, les zařídí 

Tonda (Jana náhradník, kdyby Tonda z pozice svého věku neuspěl) 

- Odhad 5 tisíc dotace, příjem zhruba 14 tisíc na startovném 

- Mapa stojí 6,30 Kč tisk za kus (cca 2 tisíce za mapy) 

- Je nutné napéct buchty, catering – požádá se Barča 

 

6/ Název VŠSK 

- Návrhy: 

o 1. návrh MATFYZ Praha, z.s. 

o 2. návrh Vysokoškolský sportovní klub Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity 

Karlovy Praha, z.s., zkracovat VSK MFF UK Praha, z.s. 

o Bude podle toho změněno logo, není součástí stanov, může kdykoliv později 

o Vadí VSK bez Š, patří to tam, velká diskuze. Jen SK? 

o Závěr – my chceme krátký SK MATFYZ 

o Hlasování na valné hromadě, půjde Lenka, Petr, potřeba třetí, každý hlas dobrý 

o I když bude odhlasováno něco, co se nám nelíbí, můžeme v Orisu používat něco 

jiného 

7/ Volba výboru 

- Letos byli Roman, Jana, Lenka, Míša a Petr 

- Chce někdo nový? Nezájem 

- Jsou všichni ochotni zůstat ve výboru? Ano 

- Všichni členové výboru zůstávají členy výboru 

- Jana vše dělá výborně, všichni souhlasí s její funkcí předseda oddílu na další rok 

- Výbor hlasuje pro Janu 3 hlasy pro 

- JANA ZŮSTÁVÁ PŘEDSEDA ODDÍLU 

8/ Různé 

- Libor posunul obnovu licence rozhodčí o rok, má ještě platné příští rok, pokud obnoví bude 

mu platit dalších 8 let 

- Odhlasovat, že v případě výjimečných situací rozhoduje výbor (navrhuje Aleš – schváleno) 

 


