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. 4/2019
ze dne 22. 3. 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:

Petr

Kolář,

Radek Salát,

Petr

Kremláček,

Čeněk Heralecký,

Zdeněk Ryšavý, František Fučík
Omluveni:

Jana Holešínská

Hosté:

Petr Hobza, Libor Fiala, Dušan Koreš, Milan Tekal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program:

1. Pokladní zpráva
2. Příprava jarní části sezóny
3. Registrace hráčů a platby FAČR
4. Informace ze schůzky prvního mužstva, juniorky a dorostu
5. Příprava čarodějnic
6. Ostatní

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------1. Pokladní zpráva
-

Vyřizuje: František Fučík

-

rozeslána členům výboru emailem

2. Příprava jarní části sezóny
-

rozpis utkání distribuován (Petr Kremláček)

-

doprava zajištěna – Petr Kremláček

-

občerstvení pro rozhodčí, latex – zajištěno (Radek Salát)

-

pořadatelská služba – Petr Kremláček, Čenda Heralecký, Jirka Paděra,
Petr Kolář

-

vstupenky a pokladna – zajištěno (František Fučík)

-

praní dresů – zajištěno (Milan Tekal)

-

hlasatel, pořadatelé k pokladně – zajištěno (Petr Kolář)

-

natáčení zápasů – zajištěno Karel Dokulil

-

plakáty na utkání, programy na utkání – zajištěno (Zdeněk Ryšavý)

-

úklid kabin – zajištěn (Petr Kremláček)

3. Registrace hráčů a platby FAČR
-

dořešeno (vyřizuje: František Fučík, Petr Kremláček)

4. Informace ze schůzky prvního mužstva, juniorky a dorostu (Petr Kolář)
-

dne 17. 3. 2019 se uskutečnila schůzka ve složení Martin Mašek, Milan
Tekal, Milan Fila, Petr Hobza, Pavel Maruš, Jarda Jůza, Petr Kremláček,
Dušan Koreš a Petr Kolář (omluven Gustav Cabúk)

-

schůzka se bude konat každé tři týdny a bude se na ní vyhodnocovat
spolupráce těchto mužstev a plnění stanovených cílů

-

vzhledem k oslabeným hráčským kádrům byly momentálně stanoveny
cíle:
První mužstvo – záchrana v soutěži
Dorost – porvat se o záchranu
Juniorka – dohrát důstojně soutěž, zajistit na každé utkání minimálně
12 hráčů

-

vyjma prvního mužstva může dojít k přehodnocení cílů

-

koordinaci hráčů na víkendy bude zajišťovat sportovní komise ve složení

Martin Mašek (první mužstvo), Petr Hobza (dorost) a Jarda Jůza (juniorka)
-

komise bude úzce spolupracovat s trenéry (Gustav Cabúk, Milan Fila a
Pavel Maruš) a to v duchu stanovených priorit

-

hráči těchto tří mužstev se budou řídit pokyny komise, ke kterým utkáním
mají o víkendu nastoupit

-

předseda klubu požádá hráče o pomoc v této situaci

5. Příprava čarodějnic (27. 4. 2019)
-

dne 20. 4. 2019 se uskutečnil brigáda na dřevo – organizuje Čeněk
Heralecký ve spolupráci s obcí

6. Ostatní
-

výbor schválil opravu balónů (zajišťuje Libor Fiala)

-

informace O setkání spolků (Městys Okříšky) – Petr Kremláček

-

termín pro podání žádostí o dotace městyse 12. až 16. 4. 2019 (František
Fučík)

-

oprava travní sekačky (Petr Kremláček)

-

zaslána žádost o změnu stanov, kterou schválila členská schůze (Zdeněk
Ryšavý)

-

schválen přestup Davida Richtra do TJ Sklo Bohemia Antonínův Důl

-

likvidace branek u benzinky - Dušan Koreš, Petr Kremláček

-

renovace sprch v dorostu – připraví Radek Salát

-

termín příští výborové schůze ve čtvrtek 18. 4. 2019 od 19.30 hodin.

Zapsal: dne 22. 3. 2019
Petr Kolář v. r.
předseda klubu

