
 
 Zápis ze schůze VV SK DaT 19.12.2007 
 
 
Přítomni: Křepinský, Svoboda, Dušek, Němčíková, Němčík 
Ostatní omluveni 
 
1) Evidenci členů vede dále Z.Němčíková a jak pro PTÚ, tak pro SVPS doplní do 

adresáře nové členy. Ti kteří se neozývají, nebo je nedoručitelná pošta jsou 
vyškrtnuti. Požádáme členy o zasílání informací o změně adresy na adresu SK 
DaT. 

2) SVPS má nové vedení, adresář bude na webu SK DaT vyvěšen. Webovou 
stránku www.skdat.cz zřídil J.Křepinský. Ten na žádost SVPS poskytnul 
vedení SVPS adresář a s upozorněním na důvěrnost údajů i adresy členů SK 
DaT, vypracoval také zprávu o činnosti za rok 2006 a zúčastnil se volby do 
orgánů SVPS. Nové vedení je z řad členů Kardio Tábor a Kardio Liberec, náš 
zástupce zvolen nebyl.  

3) Tým členů SK DaT, kteří reprezentují ČR na mezinárodních soutěžích by měl 
mít samostatné vedení, financování i odpovědnosti. SVPS je organizací, která 
nemůže organizovat a financovat reprezentační aktivity. SK DaT nemůže tedy 
programově dlouhodobě Tým reprezentantů zaštiťovat, navíc je spor o 
odpovědnost. VV jednohlasně odsouhlasil vydělení skupiny reprezentantů 
s účinností od 1.1.2008 a doporučil zřízení samostatné organizace. Účetnictví 
bude vedeno společně do konce února 2008. Spolupráce při výběru a přípravě 
sportovců bude zachována, pokud bude Tým ke spolupráci ochotný. 
Reprezenatnti budou dále členové SK DaT. Další hry WTGF i EDTSF tedy už 
proběhnou v režii nově vzniklé organizace. R. Dunda i T. Dřevíkovský byli o 
záměru rozdělení informováni, námitku nevznesli.  

4) Pravidelné cvičení v Praze bude zajištěno od r. 2008 nově, přesune se 
z Patenidis Fitness. Podrobnosti budou na webu. 

5) Akce proběhlé v roce 2007 : 14 zimní a letní hry, rekondiční pobyt 
v Chorvatsku, běh při kongresu ESOT, lyžařská příprava na ledovci Stubai, 
soustředění na Horních Mísečkách a v zahraničí hry WTGF v Bangkoku ( 7 
medailí). Účetnictví za Bangkok doladí a sponzorům poděkování rozešle do 
konce roku Dušek, pokud se nedohodne s členy reprezentace jinak. 

6) Plán dalších akcí v r. 2008 Ski Trophy Bormio, 15. zimní a letní hry, rekondice 
Chorvatsko, zimní soustředění před vánoci, dále pravidelné cvičení a nově i 
nabídka pravidelného cvičení v lokálních Kardioklubech ( viz jejich adresář ) 
pro všechny členy SK DaT. Zimní hry jsou 9. – 16.2 ve Vysokém nad Jizerou. 

7) Kroniky českých akcí doplní manželé Němčíkovi, Dušek a Svoboda. 
Zahraniční kroniku doplní reprezentanti a vrátí T. Dřevíkovskému. 

8) Účetnictví za rok 2007 ještě doplní M.Dušek a zpracuje R.Kovařík, účetnictví 
za rok 2008 už bude sponzorsky dělat firma Econs s.r.o.  

 
Zapsal  
Svoboda 


