Zápis
z jednání výboru oddílu kopané TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří dne 9. 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: B. Szendi, J. Hrubý, M. Munka, J. Tomsová
hosté: K. Bayer, T. Skopový, P. Hřib, V. Pastorek, J. Kardoš st., M. Kafka
ad. 1) Kontrola plnění úkolů z posledního výboru + různé
 aktualizace trenérských licencí – zejména do kdy platí
 provozování letního tábořiště a půjčovny lodí a raftů společností
 výsledek…..jednání s p. Bartákem (tábořiště Maskáč Loket), pro rok 2014 si zajistí
provoz celého tábořiště, vč. úklidu a správy sprch a WC za částku 10.000,- Kč za
pronájem + 3.000,- Kč paušál za energie + sponzorsky čidla na světla; za to
posekáme tábořiště, uklidíme válec, vyčistíme ohniště
 nabídne-li do konce týdne stejné podmínky M. Dlugoš, upřednostníme jej
 zdravotní prohlídky mládeže – ke snížení míry naší případné odpovědnosti, ale i
v zájmu rodičů o zdraví jejich dítěte budeme zdravotní prohlídku vyžadovat
 až se bude sekat okolí hřiště – areál, posekat i venku mezi panelkou a plotem
 koupit kbelíky (na osvěžení při zápasech) – Hrubý
 zajistit FAB do dveří garáže – Munka
 přepažit garáž….
 pro ml. P zajistit cestovné do D. Rychnova na 28.6.
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poznámka
Hroznětín - Kynšperk

14.6. v 10.30

Kynšperk „B“ - Krajková

15.6. v 15:00

Svatava – Kynšperk

14.6. v 14:00

Kynšperk – Lomnice

15.6. v 10:00
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turnaj v Chodově

zápas

výsledek

„A“ volno

-:-

14.6. v 10:00

komentář
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„B“ v N. Sedle

5:3

„D“ doma s Citicemi

5:0

„Ž“ v N. Sedle

6:1

„P“
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1x ČK !!!
tristní výkon rozhodčího, ale jistá míra odpovědnosti za
zvládnutí utkání i na naší straně
do budoucna si v případě špatných výkonů
rozhodčích, které budou např. důsledkem stížnosti či
projednání v DK si činit výpisy ze zápisů o utkání !!!
6 výhra v řadě, není co dodat
opět málo hráčů !!! před zahájením sezóny 2014/2015
svolat rodiče a následně se rozhodnout o účinkování Ž
doma vždy 100%
u starších je to už horší, ale sehráli kvalitní utkání
s kvalitním i soupeři

