
 

 

Zápis za schůze 
ze dne 20. 8.2018 

 
Přítomni: 

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

Hosté: 

Mráz Jakub, Formánková Hana, Houška Kamil 

 

Program: 

1. Přestupy  

 Benda Filip – domluveno s rodiči i s Duklou Praha hostování do 

30.6.2019. Přestupní lístky předány panu Bendovi 

 přišla oficiální žádost o hostování našich hráček Dolejšová, Hondlíková, 

Formánková do Házená Jindřichův Hradec. Nejsme proti, pouze za 

předpokladu priority zápasů za Loko ČB. O hostování bude sepsána 

smlouva. Hans se podívá, zda má někde uloženou starou smlouvu  

 Nesouhlas s limitovaným přestupem Kláry Haňkové do Házená JH, 

pouze hostování  

 Dvořák Martin – povolené hostování do Sokola Vršovice (I. liga), opět 

priorita Loko ČB 

 Vaníček Tomáš – limitovaný přestup do Sokola Úvaly z pracovních 

důvodů 

 Steiger Martin a Bicenc Filip přestupy do Loko ČB 

 

2. Zápasy 

 5. 9.2018 od 18:30 hod. I kolo ČP žen, mezi Loko ČB – Házená Jindřichů 

Hradec, službu zajistí muži  

 Změna termínů zápasu TJ Turnov – Loko ČB (ženy) z 22.9.2018 na 30. 

9.2018 – začátek utkání není upřesněn 

 Změna termínů zápasu TJ Turnov – Loko ČB (ženy) z 22.9.2018 na 30. 

9.2018 – začátek utkání není upřesněn 

 Změna termínů zápasu DHK Pardubice – Loko ČB (ženy)  na 11.11 .2018 

– začátek utkání od 12:00, Odjezd v 7:30 hod. 

 

3. Dresy 

 schválen nákup nových dresů pro muže od firmy Kempa. 

4. Finance 

 muži A zaplaceno IS na sezónu 2018/2019 

 na žádost Brigity lavičkové budou vráceny příspěvky za první polovinu 

roku 2018 (těhotenství) 

  

5. Lokobus 



 

 
6. info  

 muži odehráli přípravná turnaj v Brně, kde obsadili krásnou druhou 

příčku více na facebooku, snad bude i článek  

 dne 25. 8.2018 odjíždí mládež na týdenní soustředění do Borovan. 

Vedoucím výpravy pan Ing. Kamil Houška a jeho pravá ruka pan Jan 

Borovka Csc  

 dne 24. 8. 2018 odehrají muži přátelské utkání s Hornem v Třeboni 

s Hornem  

 žen odehrají dne 29. 8. 2018 přátelské utkání s whilkovým týmem Sokola 

Písek 

 

7. Hala  

 hala pro ligové týmy bude otevřena od 15. 8.2018. Dbejte zvýšené 

opatrnosti z důvodu rekonstrukce šaten a restaurace. Otevřeny budou 

šatny 7 + 8, vstup přes tribunu. Ligová družstva se domluví na dnech 

a hodinách (zatím vím, že tam chtějí ženy a muži ve stejný termín)  

 mládež startuje v hale 4. 9.2018 

 

8. Úkoly  

 

 

 

Další schůze dne 3. 9.2018 
 


