Zápis č.6/2013
Veverka, Lažánková,Kopecký, Polenová,Pazourek,Stiborová, Nedvědová,Kaplan,Doubrava

7.3.Oslavy výročí 60 let oddílu HC Bohemians –nový termín 21.9.sobota / KEMP dolní DOLNÍ
POČERNICE - /současní hráči všech kategorií a bývalí hráči s možností pohybu pro
děti,občerstvení, vzpomínková tabla-výzva pro všechny- Areál Dolní Počernice. organizační
skupina:/ :Kopecký, Veverka,Lažánková,Doubrava,Kolář Martin, Hakl Roman.
22.6. kontrolní jednání v kempu Dolních Počernicích za účasti Veverka,Doubrava,Kopecký.
VIZ PŘÍLOHA
Výzva pro všechny známé pozemkáře z Bohemky k dodání fotek k vytvoření obrazové
dokumentace

1.2..návrh na zjednodušený zápis z turnajů v hale a propojení web zpracuje Kopecký T. trvá
1.4.možnost využití druhé haly pro U10,U8 při zimní přípravě –Veverka připraví návrh a
bude respektovat požadavek návaznosti kategoriíVÝBOR TJ ODMÍTL POŽADAVEK ODDÍLU PH
2.5. lékařské sportovní prohlídky projednány s rodiči u všech mládežnických kategoriích,
kladná reakce-návrh pro konferenci
2.9., Staňková Hostivař-Veverka zašle dopis k dohodě podmínek vyrovnání příspěvkůPROJEDNÁME NA SCHŮZI OK
2.11. příspěvky na I.pol. 2013 zaplaceny. Veverka projedná výši příspěvků s družstvem ladis
3.3.Kemp Rakovník. Zatím zájem Kopecká, Hraníčková, Schmidtová,
Krafka,Doubrava,Stuna,Vodrášek-dle výše poplatku oddíl finančně podpoří účastníky
3.4. účast na turnaji v Rakousku-Linz -ml.žákyně,U10. Termín 29.6-1.7.2013.Oddíl zaplatí
vklad 50 a 70 EURO. Vedoucí Polenová, Kopecký
4.1. řešit společně s družstvem žen halovou sezónu 2013/14- projednat na příští schůzi
4.2.materiál z Weinovy metodiky je už na stránkách svazu
4.4. soustředění U8,U10 Plasy 17.-24.8., ml.žákyně 24.-31.8..Všem dětem doporučit možnost
trénovat o prázdninách na Slavii,Pragovce. Info na svazových stránkách
5.1.proběhla diskuse o závěrech VH – připomínky do 30.10.
5.3. projednání podmínek pro zřízení právní subjektivity- PRO ROK 2014
5.4. propojení web stránek s facebookem a twitrem-Kopecký
5.5. platby převodem kontrolovat přímo s pí. Žebrákovou tel. 274779932
5.6. projednány přechody a stavy družstev v mládežnických kategoriích.
Mini -10 dětí,U8-11, U10-15.
Rozdělit U10 na chlapce a děvčata. Děvčata tréninky společně s ml.žákyněmi s možností
využít je , po dohodě, v soutěži .
Tréninky:chlapci U10-12,14 pondělí ,středa-Hostýnská,Slavia, hala stejné temíny
Děvčata: Hostýnská úterý-čtvrtek
Hala od 4.11.
Termín 13.ročník Mem.dr.Pošíka,2., 9.-10.9.2013 kategorie: do U12 Hostýnská
U 14 Slavia
4.ročník Turnaj 17.listopadu projedná Veverka- přihlášky na OK Praha+Pošík
5.7. předložen návrh termínů v hale Hagibor. P. Veverka očekává připomínky. Projednání na
příští schůz
5.7.Granty MGHMP I.část pronájem Slavia -50 000 Kč,Turnaj 17.list. 10 000 Kč,Pošík
10 000 Kč,
Příští schůze 2.9.2013 Slavia od 19.00

