Zápis č.3/2013
Veverka, Lažánková,Kopecký, Polenová,Doubrava,Pazourek,Kaplan

7.3. Oslavy výročí 60 let oddílu HC Bohemians – nový termín 21.9. sobota. Hledáme místo pro
cca 200 účastníků /současní hráči všech kategorií a bývalí hráči s možností pohybu pro děti,
občerstvení, vzpomínková tabla - výzva pro všechny - Veverka projedná možnosti na Slavii,
Lažánková možnosti školy. Sport. areál Dolní Počernice. Nutno vytvořit organizační skupinu./
Návrh: Kopecký, Veverka, Lažánková, Doubrava

9.3. jednotlivá družstva projdou seznam členské základny zpracovaný TJ. Doplní přihlášky
chybějících členů: chybí U10
9.5. pro další plán rozvoje zašlou trenéři seznamy hráčů s daty narození event. maily rodičů p.
Veverkovi.Seznamy nezaslali: ženy, U10
9.7. valná hromada TJ dne 22.4.2013 v KD Barikádníků Praha 10 od 17.00. Účast výbor,
Střihavková, Procházka, 2 zástupci muži, 2 ženy. Návrh diskuse: Mládežúspěchy,/Lažánková/, Finanční dotace MČ /Střihavková/, Představení kandidáta do
výboru TJ /návrhy čekáme od oddílů/, Ekonomická vize TJ/Veverka/
1.2. návrh na zjednodušený zápis z turnajů v hale a propojení web stránek oddílu
s facebookem zpracuje Kopecký T. trvá
1.3. návrh z řad rodičů na opravu haly formou brigády, nutné upřesnění iniciativy do příští
schůze, finanční náročnost…- Procházka
1.4. možnost využití druhé haly při zimní přípravě - promyslí vedení U8, U10 v souvislosti se
zabezpečením trenéry. T: 15.6.
2.3. schůzka OK Praha 22.3. od 17.00 na Slavii. Projednat tam připomínky k řízení soutěží
rozhodčími. Účast Veverka, Polenová, Doubravová
2.5. lékařské sportovní prohlídky doporučit rodičům a zvážit kde je absolvovat. Dorostenci
zabezpečené prohlídky mají v Salmovské, ml. žákyně Marečková
2.9. hostující Dušková Slavie, Staňková Hostivař/ úkol pro Veverku, Lažánkovou/
2.10. ukončen kroužek v ZŠ Nad Vodovodem k 14.2.
2.11. příspěvky na II.pol. 2013 odevzdat do 15.4. Dospělí 2.000, mládež 1.500, druhý
sourozenec 50%.
3.1. družstvo žen skončilo, jednání o zařazení hráček do B družstva - Veverka , Kolářová,
Borská
3.2. info ze semináře s H.Weinem. Vize na podzim.
3.3. kemp Rakovník. Zatím zájem Kopecká, Hraníčková, Schmidtová
3.4. účast na turnaji v Rakousku-Linz - ml.žákyně, U10. V jednání. Termín 29.6-1.7.2013
3.5. z částky za pronájem Hostýnská placeny dresy 2.558,- Kč
3.6. Kopecký svolá instruktážní schůzku k provozu nových web stránek – T: ihned
Příští schůze 15.4.2013 Hagibor od 19.00

