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Přítomni:   
Milan Fila, Petr Kolář, František Fučík, Čeněk Heralecký, Radek Salát, 

Jan Jeřábek, Petr Kremláček, Zdeněk Ryšavý 

Omluveni: Jan Dokulil 

Neomluveni: - 

Hosté: Milan Tekal, Dušan Koreš 

 

Výborová schůze:  
 

1. Vzala na vědomí pokladní zprávu 

o  vyřizuje: Franta Fučík 

 

2. Projednávala oplocení areálu a rozšíření tréninkové plochy 

o vyřizuje: Radek Salát, Dušan Koreš 

o žádost na obec – Petr Kolář 

o zápůjčka pozemků, odstranění křovin, srovnání terénu  

o jaro 2017 – oplocení areálu  

 

3. Rozhodla o nákupu 2 ks přímotopů  

o vyřizuje: Radek Salát  

 

4. Projednávala zimní přípravu mužstev   

o vyřizuje: Petr Kremláček 

o přátelské zápasy a tělocvična zajištěny 

o společná zimní příprava A + B 

o dořešit trénování na umělé ploše při ZŠ Bartuškova 

o povoleny 3 samostatné tréninky dorostu na umělé ploše při ZŠ 

Bartuškova 

o přátelské zápasy zveřejnit na webu a na nástěnkách – Petr 

Kremláček  

 

5. Vzala na vědomí zprávu o jednání s ing. Jiřím Novotným, ředitelem 

FRAENKISCHE CZ s. r. o.  

o vyřizuje: Petr Kolář, Čeněk Heralecký   

 

6. Vzala na vědomí termín schůzky s p. Ivo Hospůdkem, generálním ředitelem 

Huhtamaki Česká republika, a.s. (v pátek 11. 11. v 15.30 hodin.) 

o vyřizuje: Petr Kolář, Čeněk Heralecký 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

7. Projednávala přípravu 5. ročníku „OKŘÍŠKY FEST“ 

o vyřizuje: Milan Fila (zakladatel) a Honza Dokulil 

o termín 19. 11. 2016 

o zajištěny hudební skupiny, sál 

 

8. Kontrolovala zaplacení příspěvků na činnost   

o jmenovitě vypsáni hráči, kteří nezaplatili 

o kontrola na příští schůzi, potom zveřejnění na webu  

 

9. Začala projednávat složení nového výboru   

o na příští schůzi bude pokračovat 

o stanovit termín členské schůze  

 

10. Poděkovala klukům, kteří roznášeli volební lístky v čele se Zdeňkem 

Ryšavým  

 

11. Schválila termín příští výborové schůze v pátek 11. 11. 2016 v 19.00 hodin. 

Program připraví na základě podnětů předseda klubu. 

 

 

Zapsal: dne 14. 10. 2016   

Petr Kolář v. r. 

předseda klubu  

 


