
Schůze výboru SK dne 23.3.2017 

1) Zahájení + Úvod + přítomnost 

2) Výsledky ping pong 

3) Velikonoční turnaj 

4) Focení jednotlivých turnajů 

5) Rozpisy zápasů na stránky DM 

6) Pronájem hřiště Bohemians 

7) Incident na ubytovně 

8) Situace mužstev na jarní sezónu 

9) Teplákové soupravy 

10) Koupě nových balonků pro stolní tenis 

11) Správce - Koupě hnojiva 

12) Závěr 

Ad1) - Slova se ujal člen předseda výboru SK p. Konya a přivítal všechny na 
schůzi a přednesl program, kterým se bude řídit schůze a všichni přítomní s ním 
souhlasili. Přítomni místopředseda p.Tipta, člen p. David Pavel, člen výboru 
P.Kohout, člen výboru K.Mára, Cmíral Petr-sekretář, člen revizní komise 
p.Pospíšil.  

Ad2) Výsledky Ping-pong A-tým 20.kolo SK DM - Slovan KST Bohnice F 10:8 
B-tým 20.kolo TJ Sokol Suchdol B - SK DM 2:10 C-tým 20.kolo TTC Praha G 
- SK DM 9:9 Náš nejmladší tým tímto zápasem ukončil svoji první sezonu a 
svým umístěním na 3.místě v soutěži mistrovských utkání mile překvapil. Výbor 
SK děkuje všem za velmi dobrou reprezentaci SK.  

Ad3) Velikonoční turnaj, který se bude konat v sobotu dne 25.3.2017, je dle slov 
organizátorů p.Pospíšila a p.Máry připraven. Všechny úkoly, které se týkají 
turnaje z hlediska zabezpečení jídla a pití, kabin, rozpisů k jednotlivým 
zápasům, pohárů a medailí, lajnování a přípravy hřišť byl splněn.  

Ad4) Focení jednotlivých turnajů bylo domluveno a většinou hlasů schváleno 
výborem SK tak, že T. Cmíral nafotí jednotlivě turnaje, za domluvenou sumu 
2000,- Kč za turnaj.  



Ad5) Výbor SK požádal sekretáře p.Cmírala, aby na naše stránky SK DM zadal 
do systému rozpisy utkání pro jarní část mistrovských soutěží.  

Ad6) Výbor SK projednal a schválil tréninkové jednotky pronájmu Bohemians 
Praha za částku 1500,- Kč/hod pro děti do 12 let, pouze na půlku hřiště a to v 
pondělí, středa a pátek. Dále schválil turnaj pro Bohemians dne 1.5.2017 – cena 
bude určena později. Pan Tipta jakožto správce hřiště potvrdil, že zvýšená zátěž 
hřiště nebude mít vliv na kvalitu trávníku. 

Ad7) Výbor SK vzal na vědomí zprávu správce ubytovny o incidentu na 
ubytovně. Incident řešila přivolaná policie za účasti správce a zúčastněných 
osob. Správce výboru SK ukázal rozsah škod a žádal výbor o postup při dalším 
vyšetřování incidentu. Výbor SK dal jasně najevo správci, že do pondělí 11 
hodiny musí ubytovnu opustit všichni ti co se incidentu zúčastnili, jinak bude 
vše předáno policii k dalšímu vyšetřování. Výbor se sešel operativně a 
neplánovaně na žádost správce ubytovny, p. Tipty, v neděli 19.3.2017 v 10.30 
hod, aby mohl odkontrolovat stav ubytovny po incidentu. Bylo dohodnuto, že 
SK uhradí rozbité okno v klubovně a požádá správce ubytovny o seznam 
nutných oprav v ubytovně vč. nacenění.  

Ad8) Předseda SK informoval výbor o stavu jednotlivých mužstev a jejich 
přípravu na jarní sezónu. Výbor SK situaci hlavně u A-mužstva bere za velmi 
vážnou, vzhledem k počtu hráčů a čestného dohrání soutěže. U mládežnických 
družstev je situace celkem uspokojivá, ale bude nutné řešit náhradu za Františka 
Čáhu, který ohlásil odchod po sezoně 2016/2017. Bude nutné sehnat nového 
vedoucího mládeže a zajistit trenéry pro nadcházející sezonu.  

Ad9) Dne 21.3.2017 bylo mladší a starší přípravce rozdány teplákové soupravy. 
Výbor SK doplní cenu a jméno sponzora, které bude řádně zveřejněno, pokud 
tak sponzor bude požadovat.  

Ad10) Výbor SK schválil nákup nových balonků pro družstva stolního tenisu. 
Finální schválení proběhne po nacenění nákupu balónků (K. Mára).  

Ad11) Výbor SK schválil pro správce nákup hnojiva na rok 2017. P. Tipta zjistí 
kvalitu a požadované množství, výbor SK schválí cenu na dalším zasedání.  

Ad12) Závěr – příští schůze výboru SK se bude konat dne 6.4.2017 – 17,30hod.  


