
 

 

Zápis za schůze 
ze dne 18. 3.2019 

 
Přítomni: 

Hlásek Jaroslav, Hovorková Marcela, Jiránek Zdeněk, Větrovský Jiří, 

Omluveni: 

Borovka Jan 

Hosté: 

Krejčí Jiří, Houška Kamil, Tomáš Karel, Máče David,  

Program: 

1. Zmatek okolo vyplacení odměny pro rozhodčí  

- Rozhodčí nebyli vyplaceny družstvem mužů, celou situaci zachránil 

Honza Borovka, který od všech možných vybral částku na jejich 

úhradu. Za vzniklou situaci se omluvil Karel Tomáš s tím, že došlo ke 

špatné komunikaci mezi vedením družstva mužů.  

- Výbor házené přijal k tomuto incidentu stanovisko a v příloze tohoto 

zápisu budou pravidla, kterými by se měla všechna družstva řídit. 

 

2. Příspěvky 

- Dále byla projednána výše příspěvků na období roku 2019. Výše 

příspěvků byla stanovena na valné hromadě oddílu. Výše příspěvků 

s termíny splatností budou v příloze tohoto zápisu  

 

3. Utkání o víkendu  

- Ženy 23.3.2019 odjíždějí do Chebu (Lokobus), odjezd v 6:30 hod. 

- Muži 24.3.2019 odjíždějí do Havlíčkova Brodu (Lokobus), odjezd 14:30 

hod.  

 

4. Pojištění 

- Od 1. 2.2019 vstoupila nová úrazová pojistka uzavření pro celé 

sportovní prostředí s Pojišťovnou VZP, a.s. 

- https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/urazove-pojisteni-clenu.html 

 

5. Šumavský Pohár 

- 30.3.2019 turnaj starších žáků ve Strakonicích  

- 31.3.2019 turnaj mladších žáků na Loko ČB (zajistí muži, ženy a 

starší žačky – dle domluvy) Turnaj trvá od 9:00 do 17:00 hod. 

- 13.4.2019 turnaj mladší žáci v Traunu (AT) 

- 14.4.2019 turnaj starší žáci v Linci (AT) 

- Rozlosování zápasů přílohou tohoto zápisu 
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6. Registrace  

- Mlejnek Petr (STŽI) 

- Huitema M.H. (mini) 

- Hanzalová, Lexová, Malechová, Míková (STŽI) 

- Zimmelová (ženy B) 

- Koranda (ženy A) 

- Vedoucí družstev uhradí poplatky za vystavení RP a IS, pokud tak 

již neučinili 

7. Hostování  

- JH neuhradila částku za zaplacení hostování dle smluvních 

podmínek. Jirka Větrovský do řeší s paní Krupicovou. 

8. Mladší žačky 

- Exekutiva JČKSH schválila dohrání soutěže ml. žaček Loko 

ČB mimo soutěž doplněné staršími žákyněmi. 

- Informoval o aktuální situaci družstva mladších žákyň v LOKO 

Českých Budějovicích. Počet hráček týmů klesl na 5 hráček a je tak 

ohrožena další účast týmu v krajské soutěži. Po analýze situace 

exekutiva rozhodla, že tým mladších žákyň  LOKO ČB může být 

doplněn staršími žákyněmi a dohraje soutěž mladších žákyň 

2018/2019 mimo soutěž.  

- Dohodněte si společně termín odehrání zápasu, který se měl 

odehrát 2.3.2019 od 16,30 v ČB. Dohodnutý termín mi pošlete na 

schválení. 

9. Ostatní  

- Budou zakoupeny do klubovny z fondu HV TJ vybavení do 

klubovny (20 lžiček, 12 skleniček na kávu s ouškem, 12 hrnečků. 

Zajistí Marcela Hovorková 

- Přátelské utkání mladších žáků s DDM Milevsko od 16:00 hod. 

rozhodčí si zajistíme z vlastních zdrojů. 

- 30.3.2019 dle vyjádření pana Hanzlíka není k dispozici na turnaj 

4+1 přípravky do Milevska. 

- Jarda Hlásek zjistí regály do kumbálu, po případně jejich nákup 

 

schůze dne 25. 3.2019 od 18:00 hod. 
 

 


