SK Huhtamaki Okříšky, z. s., se sídlem U stadionu 7, 675 21 Okříšky, Česká republika, IČ 47442328, zapsaný
ve spolkovém rejstříku pod sp. zn. L 3078 vedené u Krajského soudu v Brně

Zápis z výborové schůze č. 11/2017
ze dne 4. 8. 2017
--------------------------------------------------------------------------------- -------------------Přítomni: Jana Holešínská, Petr Kremláček, František Fučík, Petr Kolář,
Radek Salát, Čeněk Heralecký
Omluveni:

Radek Ryšavý

Hosté:
----------------------------------------------------------------------------------------------------Program: 1. Pokladní zpráva
2. Zhodnocení filmového léta
3. Změny v rozpisu utkání
4. Pořadatelská služba na mistrovská utkání
5. Oplocení areálu
6. Různé
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------1. Pokladní zpráva
- vyřizuje: František Fučík

2. Zhodnocení Okříšského filmového léta
- vyřizuje: Petr Kolář
- spokojenost s návštěvností: 838 diváků
- vzrůstající vstupní náklady (zapůjčení jednoho filmu 4.800,-Kč, pronájem
promítacího zařízení 3.000,- na jedno představení)
- poděkování všem členům za bezvadnou organizaci

3. Změny v rozpisu utkání
- vyřizuje: Petr Kremláček
- změny budou zveřejněny na webu a budou o nich informovány vedoucí
jednotlivých mužstev

4. Projednávala připravenost sezóny
-

rozpis utkání – elektronicky byl rozeslán, zajištěn pro fanoušky
hospody (Petr Kremláček)

-

doprava na utkání (Petr Kremláček) – zajištěna

-

občerstvení pro rozhodčí – ve skladu

-

latex – Radek Salát

-

pořadatelská služba – juniorka Čenda Heralecký, Jirka Paděra

do

12. 8. SO 16:30 SK Huhtamaki Okříšky – Sokol Kouty (Kremláček)
27. 8. NE 16:30 SK Huhtamaki Okříšky – FK Humpolec (Kolář)
10. 9. NE 16:00 SK Huhtamaki Okříšky – TJ Jaroměřice n. R. (Kremláček)
1. 10. NE 15:00 SK Huhtamaki Okříšky – FK Pelhřimov (Kremláček)
14. 10. SO 15:00 SK Huhtamaki Okříšky – FK Bystřice p. H. (Kolář)
28. 10. SO 14:30 SK Huhtamaki Okříšky – SK Přibyslav (Kolář)
-

praní dresů – Milan Tekal (Vodovi)

-

hlasatel, pořadatelé k pokladně – Petr Kolář

-

natáčení zápasů – Karel Dokulil

-

vstupenky, pokladna – František Fučík

-

plakáty na utkání a zpravodaj – Zdeněk Ryšavý

-

úklid kabin – Jana Holešínská

-

aktualizace webu – Jan Jeřábek (Radek Salát) – podklady dodají vedoucí
mužstev

-

oprava sprch – Petr Kremláček, Radek Salát

-

pomezní rozhodčí na zápasy juniorky – nedořešeno (odměna 100,-Kč za
zápas)

-

soupisky: první mužstvo (sestavena), zbývá soupiska žáků a dorostu
(vyřizuje Petr Kremláček a vedoucí příslušného mužstva mužstva)

5. Oplocení areálu
- návrh zpracoval Radek Salát
- projednání se starostou předseda klubu

6. Různé
- informace o zahájení budování tréninkové plochy: srpen-září
- informace o termínu konání rockfestu: 17. 11. 2017
- schváleny nákupy: pitné láhve pro dorost a rozlišovací trika pro žáky
- termín příští výborové schůze v pátek 25. 8. 2017 v 19.00 hodin.

Zapsal: dne 4. 8. 2017
Petr Kolář v. r.
předseda klubu

