Zápis
z jednání výboru oddílu kopané TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří dne 16. června 2014
Program:
1) Kontrola plnění úkolů z poslední schůze
2) Různé (organizace, jednotliví členové výboru)
3) Úkoly k plnění na další období, usnesení
Přítomni: M. Munka, B. Szendi, J. Tomsová, J. Hrubý, od 19:30 J. Sassmann
hosté: P. Hřib, J. Kocourek, J. Kardoš st., V. Pastorek
ad. 1) Kontrola plnění úkolů z posledního výboru + různé















aktualizace trenérských licencí – chybí Munka, Kardoš st.
provozování letního tábořiště a půjčovny lodí a raftů společností – vyřešila TJ, je
nutno počítat se zvýšenými náklady za energie (pronájemce se o vlastní provoz
zařízení šaten nezajímá, ač byl na toto upozorněn…), k tomu ti, co vedou TJ
 posekání prostoru tábořiště – fotbal
 ve vztahu ke schválené kapacitě se snižuje nájem na 30.000,- Kč, z toho fotbal by
měl dostat min. 20.000,- Kč
 úklid prostor zajišťuje nájemce
koupit kbelíky (na osvěžení při zápasech) – Hrubý
zajistit FAB do dveří garáže – Munka
přepažit garáž….
aktiv KKFS – 24.6. v 16.45 v HD Sokolov – Kardoš st., Hrubý, Skopový, Bayer
začátky soutěží….. dospělí 16. – 17.8., mládež 23. – 24.8.
tresty ČK M. Vágner 6SU, ze zápasu „B“ 15.6. 1x ČK (Běhounek – vykoupit)
jak s posílením mužstva „A“ – max. částky pro jednání s kluby
 částky mají k dispozici jednotliví vyjednavači a jedná se o Bezděkovský (Hrubý),
Kouba, Svůra, Běhounek (Munka), Kraus (Szendi)
další sekání trávy v areálu…. ST, příp. ČT
je velký nárůst spotřeby energií, nikdo však není schopen říct, čím to je + možná není
započtena spotřebovaná energie v klubovně
je potřeba hledat zájemce o trénování, zejména mládeže
poznámka
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Kynšperk – Kr. Poříčí

21.6. v 10:15

21.6. v 10:00
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turnaj v D. Rychnově

28.6. v 10:00

zápas

výsledek

komentář

-

vítězství se nerodilo lehce, ale celkově zvýšený tlak
vedl k přehrání soupeře; kvalita se projevila na naší
straně
1x ČK - po 2 ŽK za banální přestupek

-

výhra na PK, celkově 6. místo – výborné

-

omluva za problémy spojené se zápasem, celkově 10.
místo, naopak poděkování hráčům P za pomoc

-

„A“ v Hroznětíně

1:3

„B“ doma s Krajkovou

3:1

„D“ ve Svatavě

1:1

„Ž“ doma s Lomnicí

1:1

„P“

ml.
st.

