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ZÁPIS ZE SCHŮZE č. 2 
ze dne 31. 8.2020 

Přítomni: Větrovský Jiří, Jan Borovka, Jiránek Zdeněk 

Hosté: Zimmelová Lenka, Řezáčová Tereza, Kocourková Petra, Máče David, Mráz Jakub, 

Pittner Jan, Krejčí Jiří. 

 

Program:  

1. Přestupy a hostování:  

• Joza Filip – přestup do HBC Strakonice –schváleno pouze za výchovné - 

nesouhlas ze strany Strakonic 

• Kojan František – přestup do HBC Strakonice – schváleno pouze za výchovné- 

nesouhlas ze strany Strakonic 

• Klimeš Petr – hostování do HBC Strakonice –schváleno 

• Dolejšová Anna – hostování do Sokola Písek (WHIL) - schváleno 

• Čapková Leontýna – hostování do Jiskra Třeboň  schváleno.  

• Janů Eliška – hostování do Jiskra Třeboň schváleno. 

• Havlová Linda – limitovaný přestup do Jiskra Třeboň schváleno.  

• Kaňka Martin – pouze přestup do S.Ústí za výchovné  

 

 

2. Český pohár  

• Ženy 2. 9.2020 od 18:30 hod. doma – Házená Jindřichův Hradec 

zápis: Zdeněk Jiránek, Časomíra: Jiří Krejčí, Hlavní pořadatel: Jan Borovka 

Vezměte si sebou raději roušky  

 

• Muži 5.9.2020 od 17:00 hod. venku – Spartak Sezimovo Ústí 

doprava: auty  

Do té doby musí být v H-netu u každého hráče/ky. Fotografie v předepsaném tvaru (kdo 

vygenerovaný přístup muže si fotku zadat již sám), zdravotní prohlídky uvedené v H-netu a 

zaplacený poplatek. Trenéři byli upozorněny, kdo z hráčů nemá fotku na netu. 

Bez těchto splněných podmínek nebude moci hráč nastoupit k utkání (toto se bude časem 

týkat všech družstev). 
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3. Zápasy on-line  

• dnes na h-netu seminář od 17:00 hod k zadávání zápisů v elektronické 

podobě  

              https://is.handball.cz/zone/club/home/federation-article/398 

 

• všem trenérům přidělen statut vedoucí družstva a zapisovatelé, všem členům 

starších 18 let byl přidělen statut zapisovatel 

 

4. Finance 

• zaplaceno startovné za rozhodčí Steiger Martin, Pittner Jan 

• do konce září budou vybrány příspěvky za ligové týmy na druhou polovinu roku 

2020 (odečet za Covid -19) 

• v září budou uhrazeny poplatky do ČSH ve výši 350,- Kč 

 

5. Turnaje  

• dne 4.6.2020 odjíždějí starší žáci na kvalitně obsazený dvoudenní turnaj do 

Lovosic (povinnost nošení roušek) 

• 5.6.2020 proběhne v Lokoaréně kvalitně obsazený turnaj mladších a starších 

žaček (povinnost nošení roušek) 

 

 

 

Další výborová schůze dne 7. 9.2020 
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