
 

 

Zápis za schůze 
ze dne 15. 10.2018 

 
Přítomni: 

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

Hosté: 

Tomáš Karel, Reitinger Jan, Krejčí Jiří 

Program: 

1. Zápasy a doprava 

20. 10.2018 

 turnaj přípravka 4+1 Písek – poţadavek na Lokobus 

 17:00 ţeny Sokol Písek B - sluţba muţi (pokladna začíná v 16:30) 

 19:00 muţi III. kolo ČP Sokol Vršovice – sluţba ţeny 

21. 10.2018 

 09:00 MLŢY – HC Milevsko – ţeny B 

 10:00 STŢY – HC Milevsko – ţeny B 

 11:30 ŢENY B – HC Milevsko – trenérky ţaček 

 13:30  - 19:00 turnaj starší ţáci – trenéři mládeţe 

27. 10.2018 

 zápasy v Písku – zajistit dopravu u Stibusu zajištěn odjezd 6:30 hod. 

odjezd 

 ţeny Lokobusem do Prahy na Astru odjezd 8:00 hod  

 17:00 muţi Jiskra Havlíčkův Brod – sluţba ???? 

28. 10.2018 

 Mladší ţáci turnaj KP v Třeboni – doprava Auta 

04. 11.2018 

 Poţadavek na Lokobus do JH na turnaj 4+1 

 

2. Finance 

 Kamil doplatí IS za Bouchala a asi i za Chytila (Jirka, koukne do seznamu) 

 Jarda zjistí jak je to s dotací na školení trenérů 

 Trenérky ţaček zaplatí za vystavení registrací 

 

3. Info 

 19. 10. 2018 dětský den, který kaţdoročně pořádáme. Pomoc při zajištění 

této akce zajistí muţi, ţeny, starší ţactvo, trenéři mládeţe a výbor.  

                 - Šána s Aničkou zajistí nákup sladkostí  

                 - Bucek ve spolupráci s Jíťou zajistí soutěţe 

 DO KONCE ZÁŘÍ MĚLI BÝT ZAPLACENY PŘÍSPĚVKY LIGOVÁ DRUŢSTVA 

(trenéři zašlou e-mailem nebo přinesou na výbor seznamy hráčů, kteří 

zaplatili a jakým způsobem) 

4. Ostatní 



 

 

 Ţádost na svaz aby v sobotu pískala pouze jedna dvojice rozhodčích (II. 

liga ţen a ČP muţi) 

 Školní liga 7. 11.2018 open turnaj základních škol na TJ Lokomotiva ČB 

bude přeloţen na jarní část. Rozjedou se základní kola, Milan Švec přislíbil 

posílání termínů 14 dní před turnajem 

 

 

 

 

 

Další schůze dne 22. 10.2018 
 


