Zápis z ustavující schůze občanského sdružení Medicínský tým české sportovní
reprezentace ze dne 21.9.2012 v Ústřední vojenské nemocnici Praha
Přítomni: Brejcha, Vrbický, Válka, Polišenská, Sobotková, Krejčí st., Polakovič, Kmošťák,
Lesina, Hervert, Smetana, Stupka, Handl, Neumann, Frei, Smejkal, Větvička
Vedena písemná prezenční listina.
1. Přítomní obdrželi kopii Stanov registrovaných ministerstvem vnitra, s přiděleným IČO
22712194. Pověřený člen přípravného výboru, MUDr. Větvička, seznámil přítomné s impulsy
a důvody, které vedly k založení občanského sdružení, zejména závěry z poolympijského
setkání členů medicínského týmu pro OH Londýn 2012.
2. Poté bylo přistoupeno k přijímání Stanov obč. sdružení. Po diskusi byly Stanovy
hlasováním všech přítomných přijaty (17 pro, 0 proti 0 se nezdržel).
Budoucí výkonné radě bylo uloženo pro následující valnou hromadu připravit tyto úpravy
Stanov:
-

-

-

Členy sdružení by se mohli stát všichni lékaři, fyzioterapeuti a maséři národních
reprezentačních výběrů, včetně mládežnických kategorií. Další uchazeči o členství,
kteří podmínky členství splňují částečně, by měli mít doporučení alespoň od dvou
stávajících členů sdružení a o jejich přijetí bude nadále hlasováno.
Výkonná rada včetně předsedy sdružení je volena valnou hromadou na 2 roky.
Pokud nebude valná hromada členů usnášeníschopná (nebude-li přítomno alespoň
40% všech členů), bude po uplynutí 40 minut pokračováno ve valné hromadě, přičemž
ke všem rozhodnutím je zapotřebí souhlasu dvou třetin přítomných.
Všichni členové občanského sdružení budou o řádné valné hromadě informováni
emailem, nebo dopisem, nebo osobně nebo telefonicky minimálně 14 dní před
zasedáním valné hromady.

3. Dále byla volena výkonná rada sdružení. Přípravný výbor předložil návrh na výkonnou
radu ve složení Brejcha, Handl, Hervert, Koldovský, Krejčí st., Martinková, Neumann,
Válka, Větvička. Po odsouhlasení návrhu volby aklamací bylo složení výkonné rady všemi
hlasy přijato (16 pro, 0 proti 1 se zdržel).
4. Členové výkonné rady následně hlasovali o předsedovi sdružení. Navržen byl člen výkonné
rady, MUDr.Větvička. Návrh byl přijat, (16 pro, 0 proti, navrhovaný se zdržel).
5. Přítomní vyplnili přihlášky za člena sdružení, formulář písemné přihlášky bude se zápisem
z ustavující schůze rozeslán na potenciální kolegy, kteří vyjádřili zájem, ale neposlali
písemnou přihlášku.
6. V diskusi byla projednána tato témata a náměty:
-

další postup v činnosti sdružení
seznámit se vznikem, posláním a cíli sdružení ČOV a další subjekty sportovního
prostředí, projednat kandidaturu pro členství MT ČSR v ČOV.

-

sportovní prohlídky

Je vhodné vytvořit guidelines pro tyto prohlídky, které by zohledňovaly a shrnovaly
přehledně potřeby vrcholového sportu a sportovní reprezentace. V první fázi navázat
na nedávný dotaz LK ČOV na sportovní svazy a obeslat je s dotazem na odborníka
svazu pro oblast zdravotního zabezpečení (zdravotní komisi, svazového lékaře,
reprezentačního lékaře,…), který je schopen vyjádření jaká vyšetření považuje svaz za
nezbytné součásti prohlídky a které jako doporučené, resp. závislé na průběhu
prohlídky nebo např. na finančních možnostech svazu. Dále shromáždit stávající
podklady a požadavky pro tyto prohlídky od některých mezinárodních sportovních
federací (fotbal, cyklistika, lední hokej,…). Poté vytvořit pro různé kategorie sportů
s obdobnými nároky na fyzické zatížení vlastní návrh na guidelines. Výsledné
guidelines navrhnout ke schválení na svazové i všesportovní úrovni (komise MŠMT,
plénum ČOV, členská shromáždění subjektů sportovního prostředí a jednotl. sport.
svazů,…).
-

seminář k zdravotnímu zabezpečení sportovní reprezentace – resp. olympijský seminář
- v Golf resortu Kunětická Hora.
Dr. Neumann přišel s námětem na pořádání příštího olympijského semináře na
zmíněném místě, a to do konce měsíce března 2013 s ohledem na možnosti
financování. Výkonný výbor projedná detailnější návrh organizačního zajištění.

-

internetový portál sdružení (výměna odborných i organizačních informací, přístup
k databázím)
myšlenka přijata pozitivně, členové VR zhodnotí návrhy členů na tvorbu a
administraci portálu. Podle možností přičlenit k webu ČOV.

-

prostředky na vlastní činnost sdružení
byly projednávány potenciální možnosti finančního krytí nákladů na činnost sdružení
(administrativa, tvorba a udržování portálu,….).

-

seminář Horské služby
doc. Handl referoval o možnostech spolupráce s Horskou službou, která pořádá
pravidelné každoroční odborné a organizační semináře, na kterých se jako přednášející
účastní někteří členové MTČSR.
V Praze, dne 21.9.2012
Zápis provedl: Větvička
Správnost potvrdili: Frei, Neumann, Polišenská, Válka, Lesina, Sobotková

