
 

 

Zápis za schůze 
ze dne 19. 11.2018 

 
Přítomni: 

Hlásek Jaroslav, Borovka Jan, Jiránek Zdeněk, Větrovský Jiří, Hovorková 

Marcela 

Hosté: 

Tomáš Karel, Houška Kamil,  

Program: 

1. Zápasy a doprava 
23. 11.2018 

 Ženy B – HC Milevsko, schválená doprava auty 
24. 11.2018 

 15:00 ženy A – Lázně Kynžvart služba ( ženy B) 

 starší žáci zrušena účast na Šumavském poháru z důvodu nedělní 
kvalifikace o ŽL. 

25. 11.2018 

 Kvalifikace o ŽL starších žáků (služba ženy A + muži A) 

 16:00 muži – Lokomotiva Vršovice (služba mrzáci z mužů A + trenéři) 
29. 11.2018 

 turnaj 4+1 základních škol na Loko ČB (služba STŽI  

01. 12.2018 

 turnaj 4+1 přípravka v Sezimově Ústí (Lokobus) 

 muži + Ultras   Jiskra Třeboň odjezd v16:15 (Lokobus) 

 turnaj mladší žáci – zápisy zajistí STŽI + STŽY  
 

ŽÁKOVSKÁ LIGA 24. 11.2018 

 vyplacení rozhodčích (zajistí Bucek) 

 zapisovatelé (muži + ženy)  

 ředitel turnaje (Bucek) 

 sraz všech organizátorů v 08:08 hod.  

 Kamil zajistí postup do žákovské ligy  
 
ŠKOLNÍ LIGA 29.11.20018 

 ředitelem turnaje (Šána) 

 sháníme dobrovolníky z řad dospělých složek k pomoci při organizaci 
tohoto dotovaného turnaje (např. z řad vysokoškoláků) 

 rozhodčí a zapisovatele zajistí starší žactvo (trenéři) 

 ceny do turnaje zajistí (Jarda) 

 pro rozhodčí bude zajištěno tradiční občerstvení a omluvenky do školy. 
Trenéři předají seznam účastníků, Šánovi ohledně vyhotovení 
omluvenek do pondělí 26. 11.2018 



 

 

 
 

2. Finance 

 žádost na hlavní výbor o proplacení trenérského semináře dne 12. 

11.2018 

 podaná žádost na JčSH o dotaci na turnaj 4+1v ČB, Šána zaslal 

podklady  

3. Info 

 muži vypracovali marketingový plán na pořádání turnajů mužů, který 

se uskuteční dne 26. 01.2018.  

 výbor souhlasil s tímto plánem a dal důvěru mužům při jednání 

s eventuálními sponzory. Smlouvy, ale může uzavírat pouze Jarda 

Hlásek. 

 08. 12.2018 připravujeme opět maškarní ukončení roku 2018 

v restauraci u Huga, v rámci oslav proběhne slavnostní předání 

poháru pro nejlepšího střelce za ročník 2017/2018. Přijde-li někdo bez 

kostýmu bude od něj vybrána pokuta 100,-.  

 

4. Ostatní 

 Jarda zjistí na HV náklady na umístnění reklam v prostorách haly   

 připravujeme trénink (Bucek a Kotvi) o zimních prázdninách pro 

mládežnické kategorie, datum ještě upřesníme.  

 

 

TAK HODNĚ ÚSPĚCHŮ O VÍKENDU A V PONDĚLÍ 26. 11.2018 MŮŽETE 

NÁS PŘIJÍT NAVŠTÍVIT NA SCHŮZI.  

 

 

 


