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. 3/2020
ze dne 6. 3. 2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:

Zdeněk

Ryšavý,

Petr

Kolář,

Radek

Salát,

Petr

Kremláček,

Čeněk Heralecký, Jana Holešínská
Omluveni:

František Fučík

Hosté:

Milan Fila, Milan Tekal, Jiří Paděra

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

1. Pokladní zpráva
2. Příprava jarní části sezóny
3. Čarodějnice 2020
4. Oslavy 90-ti let sportovního klubu
5. Ostatní

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

rozeslána členům výboru emailem

2. Příprava jarní části sezóny
-

rozpis utkání – elektronicky rozeslat a dodat do hospody a ke vstupnému
(Petr Kremláček)

-

doprava na utkání – Petr Kremláček

-

občerstvení pro rozhodčí, latex – Radek Salát

-

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

-

vstupenky a pokladna – František Fučík

-

praní dresů – Milan Tekal (Vodovi)

-

hlasatel, pořadatelé k pokladně – Petr Kolář

-

natáčení zápasů – Karel Dokulil

-

plakáty na utkání, programy na utkání – Zdeněk Ryšavý

-

úklid kabin – Petr Kremláček

-

brigáda na přípravu hřiště – v sobotu 14. 3. 2020 v 9.00 hodin

3. Čarodějnice 2020 (25. 4. 2020)
-

hlavní pořadatel: Čeněk Heralecký

-

do příští schůze – zajištění dřeva

4. Oslavy 90-ti let sportovního klubu
-

komplikace v důsledku epidemie

-

oslavy proběhnou 20. 6. 2020

-

30. 5. 2020 – případně jenom zápas s výběrem EURO96

5. Ostatní


všechna mužstva do zahájení sezóny aktualizují své kádry na webových
stránkách



vznik Národní agentury sportu – vznik databáze sportovců a trenérů – bez ní
nebude možné čerpat dotace – registr připravuje Petr Kolář



poděkování Petrovi Kremláčkovi za přípravu sezóny



termín příští výborové schůze v pátek 27. 3. 2020 od 19.30 hodin.

Zapsal: dne 6. 3. 2020

Petr Kolář v. r.
předseda klubu

