
 

 

Zápis za schůze 
ze dne 6. 8.2018 

 
Přítomni: 

Hlásek Jaroslav, Reitinger Jan, Borovka Jan, Jiránek Zdeněk 

Omluveni: 

Jiří Větrovský  

Odstoupili z výboru: 

Jelínek Luděk, Reitingerová Monika 

Hosté: 

Mráz Jakub 

 

Program: 

1. Přestupy  

 Benda Filip – žádost o limitovaný přestup do Dukly Praha. Výbor 

doporučuje pouze hostování možnost startu v družstvu mužů (ještě vše 

domluvit) 

 Kaňka Jan – Sezimovo Ústí vrátilo zpět s přestupu. Jirka Větrovský 

dotáhne přestup dokonce 

 Miroslav Rachač – přestup z Kopřivnice do Loko a zároveň povoleno 

hostování do Kopřivnice. Vše bude připraveno příští týden na výboru den 

13. 8.2018 

 Hostování žen do JH zatím jen kusé informace, oficiální stanovisko ještě 

nedorazilo.  

2. Dresy 

 od nového soutěžního ročníku (tj. od 1. 8.2018) bude dresy prát Anna 

Dolejšová  

 schválen nákup nových dresů pro muže od firmy Kempa. 

3. Finance 

 od září přislíbila pomoc s vedením financí Marcela Hovorková, detaily její 

spolupráce budou zveřejněny, jen co je domluvíme  

 z úsporných důvodů se ruší příspěvky na přípravu družstev 

 požadavek mužů na proplacení cestovních výdajů M. Rachačovi na 

utkání ve Žďáru nad Sázavou - zatím odloženo 

 příspěvky  - do konce září ligové týmy 

                 - do konce října mládež 

4. Lokobus 

 požadavek na zapůjčení Lokobusu na turnaj mužů do Brna byl i přes 

dřívější domluvu zamítnut panem Hanzlíkem  

 od nové sezóny jsme opět zavedli sledování ujetých kilometrů 

Lokobusem !!! 

 



 

 
 

 

 

 

 

5. 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 

 

6. Úkoly  

 Jarda Hlásek zajistí přestupní lístky do 13. 8.2018 

 trenéři zkontrolují platnost registrací, zdravotních prohlídek a vybrání 

příspěvků IS  

 

 

 

Další schůze dne 13. 8.2018 
 


