
Schůze výboru SK dne 29.6. 2017  

1) Zahájení + Úvod + přítomnost 

2) 8. Ročník turnaje ml.přípravek  o pohár starosty MČ D.Měcholup 

3) Restaurace 

4) Dotace MŠMT 

5) Sloup - oprava 

6) Schůzka s rodiči 

7) Soustředění mládeže 

8) Přestupy 

9) Návrh na pronájem ubytovny 

10) Diskuse 

11) 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.  P. Kohout, člen výboru K. 
Mára, člen výboru David Pavel, 

Ad2)  8.ročník - Turnaje o pohár starosty Dolních Měcholup 

Dne 24.6.2017 proběhl na našem hřišti již 8.ročník turnaje ml.přípravek o pohár 
starosty ročníku 2009 a výše. Pan starosta Jiří Jindřich úvodním slovem zahájil 
před nastoupenými družstvy celý turnaj. Výsledky a foto najdete na našich 
stránkách SK DM. Jen bych zde zmínil, že turnaj vyhrála naše ml.přípravka 
pod vedením Franty Čahy, byl to jeho poslední turnaj a zápas v našich službách. 
Výbor SK se z odcházejícím trenérem rozloučil před vyhlášením výsledků 
turnaje a popřál mu do budoucna mnoho úspěchů v jeho nové roli u mládeže 
Slávie.     

Ad3)   Na výbor SK byl pozván nový nájemce restaurace a byl s ním projednán 
způsob spolupráce. Obě strany projednali za jakých podmínek spolupráce bude 
fungovat a jaké úkoly jsou ještě potřeba dořešit tak aby smlouva o pronájmu 
mohla být podepsána.     



Ad4) Výbor SK pověřil p.D.Pavla aby se pokusil připravit žádost o dotaci od 
MŠMT, která byla minulý týden vypsána a do 7.7. 2017 musí být odeslána na 
MŠMT, jedná se opět o program č.8 jako vloni.  

Ad5) Oprava sloupu trvá  - předseda nám sdělil, že měl přijít do konce června 
člověk, který by měl opravu provést.  

Ad6) Dne 22.6.2017 proběhla v klubovně SK schůzka s rodiči. Nový šeftrenér 
mládeže p.Procházka všem přítomným sdělil jak bude od ročníku 2017-18 
vypadat trénink mládeže. Tréninky zůstávají nadále v úterý a ve čtvrtek vždy od 
17,00 hod. , šéftrenér bude přítomen na trénincích a budou mu pomáhat vždy 
minimálně tři hráči z A-týmu.  Dále uvedl jak si představuje přítomnost hráčů na 
trénincích a zápasech. Na dotaz zda proběhne soustředění, které by mělo 
proběhnout poslední týden v srpnu na našem hřišti, prohlásil, zda bude dost 
hráčů. V uplynulém týdnu se rozeslali rodičům SMS zda budou mít zájem a do 
15.7.2017 by se mělo rozhodnout zda se soustředění uskuteční.  

Ad7) Soustředění mládeže – bude upřesněno až podle počtu přihlášených dětí.    

Ad8) Výbor SK vzal na vědomí přestupy, které byli domluveny v uplynulé době 
a žádá sekretáře klubu aby se pokusil navázat kontakt se sekretáři klubů, kde 
nám hostují hráči a pokusil se s nimi domluvit na možném prodloužení jejich 
případné hostování(na smlouvu).    

Ad9) Výbor SK projednal neustále se opakující problémy s ubytovnou 
(neplacení nájmu, nepořádek apod.) a vzhledem ke zdravotním problémům 
správce dal návrh aby si ubytovnu pronajal za domluvených podmínek nový 
nájemce. Správce případně dojedná se zájemcem případnou spolupráci.   

Ad10) Diskuse – poté členové výboru diskutovali o doladění některých úkolů, 
které proběhly během schůze   

Ad11) Závěr – příští schůze výboru SK se bude konat v prázdninovém období 
dle potřeby  


