
SK Pegas Sedlčany, o.s. 

S O F T B A L L O V Ý  K L U B  

 
  

SK Pegas, o.s.  
Církvičská 390   SK Pegas Sedlčany 
264 01 Sedlčany    

www.pegas.sedlcany.cz 
pegas.sedlcany@seznam.cz 

11 účast % účasti

11 100%

11 100%

6 55%

9 82%

8 73%

27%

3 27%

0 0%

0 0%

1 9%

2 18%

 Luboš Trumpich

Hosté

Tomáš Doubek

Tomáš Křivský

Petr Mindžak

Jan Šlapák

Kateřina Žižková

členové RK

Karel Pelant

Kateřina Šťástková

počet schůzí:

členové VR

Tomáš Langer

Maja Langerová

 Zpráva o činnosti Výkonné rady SK Pegas Sedlčany (VR) v období mezi VH (15.2.2013 – 28.2.2014) 

 
Stěžejní část činnosti a její výsledky jsou popsané v ročence 2014 a v článcích na klubovém webu 
„www.pegas.sedlcany.cz“. 
 
VR má povinnost se dle stanov scházet minimálně 1 za 3 měsíce a jejím úkolem je zajišťovat plnění usnesení valné 
hromady (VH), připravovat podklady pro VH, řídit hospodářskou činnost klubu a dbát o využívání a údržbu majetku 
SK. K těmto činnostem VR vytváří profesionální aparát, schvaluje trenéry a spolupracuje s dalšími organizacemi 
(sportovní svazy, orgány obcí, podniky,…).  
 
VR ve zmiňovaném období tvořil prezident SK (T. Langer)- řídí činnost VR a čtyři členové M. (Lžíčařová) Langerová (ML), 
P. Mindžak (PM), J. Šlapák (JŠ), K. Žižková (KŽ). Rada byla v tomto složení zvolena dne 23.2.2013. 
 
VR se od poslední Valné hromady sešla celkem 11x s přibližně měsíčním rozpětím 
mezi jednotlivými jednáními. Četnost účasti jednotlivých členů VR, zástupců 
ostatních funkcionářů a hostů z řad klubu je patrná v přiložené tabulce. Veškerá 
jednání byla veřejná pro všechny členy klubu, zápisy z jednání VR byly zpravidla 
neprodleně po jednáních VR uveřejňovány na klubovém webu. Součástí zápisů 
z projednání byly i termíny příštích schůzí, pro které byly rovněž vytvářeny 
události v klubovém kalendáři na webu SK. 
 
Ve svých rozhodnutích VR zajišťovala úkoly týkající se plnění plánu 2014 a další 
činnosti vzniklé aktuálními situacemi. VR rovněž svolala 3 jednání trenérské rady. 
Kromě řádné činnosti vycházející z rozdělení správcovských a trenérských funkcí 
šlo zejména o: Přihlášky do soutěží, registrace členů, prezentování klubu na 
akcích ČSA a PSS, jednání s představiteli Města /TL, ML/. Zajištění financování 
klubu (dotace, sponzoři) /TL/, jednání se školami (předání vybavení na t-ball školám, domluvení náborů, termínů 
turajů, provedení lektorských vstupů) a organizace akcí pro školy (sedlčanská t-ballová liga)/TL, AŠ, TK, TD/, příprava a 
tisk veškerých propagačních materiálů, nástěnky, diplomy, letáky, ročenka, …/TL, ML/, zajištění turnajů pořádaných 
SK Pegas /TL, ML, KŽ, PM, TD, KP/, kontrola placení členských příspěvků /ML/, organizace brigád, opravy a údržby 
hřiště a šaten /TL, TK, MJ, KŽ/, doplnění dílců HR plotu /TL,TK, PM/. Dokončení drenáží /KP, TL/, srovnání povrchu 
hřiště, úprava terénu /TL/, jednání se zástupci majitele hřiště (jednání o prodloužení nájemní smlouvy) /KŽ/, nákup 
klubového oblečení /TL/, propagační akce klubu (Rosa, …)/KŽ/, organizace a pořadatelství turnaje neregistrovaných 
/PN, TL/, kontrola placení členských příspěvků /ML/, společenské a kulturní akce klubu /TL/, klubové hory /JŠ/, 
příprava nových stanov/KŽ/. V textu jmenováni: T. Doubek (TD), M. Jelen (MJ), T. Křivský (TK), T. Langer (TL), M. 
Langerová (ML), P. Mindžak (PM), P. Nevlida (PN), K. Pelant (KP), J. Šlapák (JŠ), A. Šulcová (AŠ), K. Žižková (KŽ). 
 
Z úkolů řešených VR za období od poslední VR a z plánu akcí na rok 2014 se podařilo uskutečnit a zajistit téměř veškeré 
plánované akce a připravit i řadu činností navíc. Z plánu nebyly realizovány pouze aktivity, u kterých bylo předem 
avizováno jejich obtížné zajištění s ohledem na finanční náročnost a pořadatelské kapacity klubu – zastřešení tribuny, 
softballový den pro rodiče, dětský den, softballový tábor, letní kemp s hostujícími trenéry. Do plánu na rok 2015 bude 
rovněž přesunuto dokončení nátěrů všech kovových konstrukcí na hřišti. Výsledky hospodaření po finanční stránce 
jsou součástí samostatné zprávy o hospodaření SK. 
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