Zápis č.8/2013 30.9.2013
Veverka, Lažánková,Kopecký, Polenová, Nedvědová,Kaplan,Doubrava,Stiborová, Stříhavková

2.5. lékařské sportovní prohlídky projednány s rodiči u všech mládežnických kategoriích,
kladná reakce-návrh pro konferenci,fakturu za provedené prohlídky předat Pazourkovi

2.9., Staňková Hostivař-hostování 1.9.2009-3.6.2013-Lažánková projedná s Hostivaří
3.3.Kemp Rakovník Kopecká, Hraníčková, Doubrava,Stuna,Imramovský, Soukup-výbor
schválil účastníkům 500,- slevu z členských příspěvků ,zajistí trenéři
4.1. řešit společně s družstvem žen halovou sezónu 2013/14-úkoly:1/ hledat trenéra
osloven J. Denk/Kopecký/, návrh na společné setkání družstev mužů a
žen/Lažánková,Borská/, Kopecký –kandidát na výbor ČSPH –Veverka osloví Gina
2.Borská na příští schůzi předložit seznam aktivních hráček pro halu. Na základě toho budou
stanoveny příspěvky. Z přestupu Reichlové 10.000,- pro ženy , ale ne na příspěvky.
Brankařka Martina Kopecká se zapojí do činnosti žen.
3.přihlásit ženy do halové ligy/ Veverka/
5.5. platby převodem kontrolovat přímo s pí. Žebrákovou tel. 274779932
5.6.Termín 13.ročník Mem.dr.Pošíka-termín 2.-3.11. a 10.11..Požadavek na 10.11.ml.žákyně
a st.žáci.
4.ročník Turnaj 17.listopadu- termín 23.11- Slavia
Pragochema 15.-17.11..Organizační schůzka 5.10. na Slavii-Veverka,Kouba, Kaplan…..
5.7.Granty MGHMP I.část pronájem Slavia -50 000 Kč,Turnaj 17.list. 10 000 Kč,Pošík
10 000 Kč,
7.4. vyúčtování soustředění předložila Nedvědová/, Stříhavková-Veverka provede
kontrolu,Pazourek-Veverka vyúčtování pro grant P 10,Termín 17.10.
7.5. projednáno trénování O.Vudmasky u mládežnických družstev/pondělí a středy U10,
12,14
7.9. tréninky v hale od 4.11. viz příloha zápisu
8.1.do 5.10 trenéři mládeže odešlou Veverkovi podklady pro výplatu/datum, hodina,místo
tréninků ,zápasů /. Veverka pošle tabulku
8.2. nákup brankařské výstroje komplet bez kalhot včetně tašky U8/dvě velikosti/,U10
holky kluci, U15 kluci vše, Martina Kopecká
betony,kopny,rukavice,helmaSPOLÚČAST 20%
8.3. nákup Schoolsport žebřík,terče , 4 žíněnky, 15 ks rozlišováků pro kluky Latinková –
objednat na TJ,text:vybavení pro tréninky mládeže objednáváme…..
Míčky 50 ks hala Veverka
8.4.přihláška mládeže do halových soutěží: 1.7.2007mini, 1.7.2005 U8, 1.7.2003 U10,
1.7.2001 U12. St. Žákyně,st.žáci,dorost
8.5. konference svazu-návrh do komise mládeže Polenová
8.6. příspěvky bez navýšení do 17.10.. Výbor souhlasí v osvobozením od příspěvků na
II.pol.2013 J. Ludrinskou st.žákyně
8.7.od 1.2. zimní soustředění ml.,st.žákyně Rokytnice
8.8. na základě seznamu a stupně zařazení ………../Veverka/ vyjedná Kopecký s Bodnárem
placení poplatku podzimních seminářů .Účastníci si platí poplatek sami na místě.
8.9. účast družstva mužů na turnaji 1.-3.11. v Linci. Oddíl platí vklad a ubytování z výnosů
Pragochemy.
8.10.Družstva se budou podílet na organizaci akce Pragochema,Pošík,17.listopad
Příští schůze 17.10. Hagibor v 19.30 :
Příspěvky II.pololetí,úkoly pro zajištění Pragochema,Pošík,systém,účast družstev,rozlosování
Přílohy:obsazení haly Hagibor,přihláška Pošík,konference ČSPH účast

