Zápis č.9/2013 17.10.2013
Veverka, Lažánková,Kopecký, Polenová, ,Kaplan,Doubrava,Doubravová,Stiborová,
Střihavková
2.5. lékařské sportovní prohlídky projednány s rodiči u všech mládežnických kategoriích,
kladná reakce-návrh pro konferenci Veverka,fakturu za provedené prohlídky předat
Pazourkovi2.9., Staňková Hostivař-hostování 1.9.2009-3.6.2013-Lažánková projedná
s Hostivaří.Veverka zjistí,zda Staňková nestartovala v soutěži.Nemá prodloužené hostování.
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.-17.11.2013
5.7.Granty MGHMP I.část pronájem Slavia -50 000 Kč,Turnaj 17.list. 10 000 Kč,Pošík 10 000 Kč,
Veverka zajistí přehled čerpání k 30.10.
8.1.do 5.10 trenéři mládeže odešlou Veverkovi podklady pro výplatu/datum, hodina,místo tréninků
,zápasů / s využitím tabulky na www.hc-bohemians.cz . Termín 4. v daném měsíci.
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%,Veverka zašle fakturu
Noska Kopeckému.
8.3. nákup Schoolsport žebřík,terče , 15 ks rozlišováků pro kluky Lažánková, –objednat na
TJ,text:vybavení pro tréninky mládeže objednáváme…..-zajistí Lažánková
Míčky 50 ks hala Veverka pro mládež zakoupil Veverka
8.4.přihláška mládeže do halových soutěží OK a ČSPH : mini.U8 2x,U10, 2x,U12, U14 žáci,žákyně,dorost
8.5. konference svazu-návrh do komise mládeže Polenová,Latinková přednese návrh na zachování
věkových kategorií v dosavadním rozsahu.
8.6. příspěvky bez navýšení do 17.10.. Výbor souhlasí v osvobozením od příspěvků na II.pol.2013 J.
Ludrinskou st.žákyně s využitím akce Olym.solidarity www.olympic.cz/
A Soukup Ondra- zranění
8.7.od 1.2. zimní soustředění ml.,st.žákyně Rokytnice-volné termíny nabídne Polenová
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. –
předání financí mezi Kaplanem a Pazourkem
8.10.Družstva se budou podílet na organizaci akce Pragochema,Pošík,17.listopad .Veverka připraví
rozvrh účasti
9.1.Náklady na rozhodčí Pošíka a dalších turnajů pořádaných oddílem budou vykazovány na jednotném
souhrném formuláři / v deskách ve vrátnici-zajistí Veverka
9.2.-zkontrolovat členství hráčů U 10 v TJ-Veverka
9.3.Veverka převzal účet od Kopeckého na 3 800 Kč
9.4. Veverka požádá o zakoupení vrapových trubek pro rozdělení haly
9.5. pí.Střihavková uplatní odečtení á 600 Kč za vrácené dresy
9.6.stav účtu ZŠ Hostýnská k 30.6. 14 505 Kč,využití Lažánková do příští schůze
9.7.družstva zašlou foto Janě Krejčí pro program a kalendář
9.8.Lažánková předá Ivančíkovi časový rozvrh tréninků družstev s čísly šaten
9.9.ve středu 23.10. v 18.00 se provede kontrola výzbroje brankářů –zúčastní se trenéři mládeže
9.10. tréninky v hale začínají od 4.11.-předpokladem je vytovnání příspěvků
9.11.Veverka převzal 6 500 Kč od Stiborové –úhrada tepláků
9.12.v rozlosování turnajů propagovat MČ Praha 10 a MgHMP za podporu mládeže poskytnutím grantů
Příští schůze 7.11. Hagibor v 19.
Příspěvky II.pololetí,úkoly pro zajištění Pragochema,Pošík -rozlosování,systém,účast družstev,rozlosování
Přílohy:obsazení haly Hagibor,přihláška Pošík,

