
Schůze výboru SK dne 10. 5. 2018 

1) Zahájení + Úvod + přítomnost 

2) Výsledky fotbal + stolní tenis 

3) Obytné kontejnery  

4) Franta Čaha – návrat ke trénování 

5) Letní soustředění přípravek 

6) Měsíc náborů 

7) Stav financí – plnění rozpočtu 

8) Správce 

9) Diskuse  

10) Úkoly 

11) Závěr + příští schůze 

 

Ad1) - Slova se ujal předseda výboru SK p. Mára přivítal všechny na schůzi a přednesl program, 

kterým se bude řídit schůze a všichni přítomní s ním souhlasili. Přítomni místopředseda p. Tipta, člen 

výboru David Pavel, host p. Pospíšil, p. Konya – neomluven, Franta Čaha 

Ad2) Výsledky fotbal 

Muži  13. kolo SK DM   -   AFK Záběhlice  4:0 

  14. kolo Spartak Hrdlořezy B -   SK DM  0:1 

SP  15. kolo FK Klánovice  -   SK DM  10:3 

  16. kolo SK DM   -   Běchovičtí Sršni  5:11 

MP  15. kolo SK DM   -   SK Libuš  15:6 

  16. kolo CÚ Bohemians  -   SK DM  7:33 

Stolní tenis        

C tým ukončil základní skupinu, kde obsadil 2. místo a postoupil do kvalifikace o postup do 6.třídy, a již sehrál první 

zápas SK DM C – TJ Kyje C  9:2. Odveta se hraje 4. 5. 2018 od 19,00 na soupeřově půdě. I tuto odvetu naši kluci vyhráli  

 TJ Kyje C – SK DM C 4:9 a tímto výsledkem postoupili z kvalifikace do 6. třídy. 

 

Ad3) Opět se projednávala situace kolem obytných buněk se zástupci firmy, která nám předloží návrh 

jak bude vypadat rozložení jednotlivých buněk. Návrh bude projednán na další schůzi SK.       

Ad4) Na schůzi byl přítomen Franta Čaha, který nám přednesl návrh na trénování mládeže, a jak by si 

představoval další spolupráci. Výbor přivítal návrat Franty a domluvil se s ním na roli šéftrenéra 

mládeže se zahájením dne 1.9.2018. 

Ad5) Letní soustředění bude ve dnech 25. 8. - 31. 8. 2018 již v za účasti F.Čahy. 

Ad6) Měsíc náborů – p. Pospíšil nám sdělil, že celá akce je již celá řádně zorganizována a nic nebrání 

tomu, aby se v řádném termínu uskutečnila. Na schůzi SK se pouze jen doladili některé detaily.   



Ad7) Stav financí – plnění rozpočtu – přesunuto do příští schůze SK – ještě jsme neměli k dispozici 

účetní doklady.   

AD8) Správce nám sdělil, zda by bylo možné obejít sousedy za tribunou a domluvit natahování sítě. 

Bude zajištěno do příští schůze. A v období správcovy nepřítomnosti jej bude zastupovat p. Lukáš 

Kozák.  

AD9) Diskuse se týkala pouze k domlouvání měsíce náborů, nepřítomnosti správce, a stav 

rekonstrukce a obytné buňky. 

AD10) Úkoly 

- Další schůzka na MŠMT a MHMP   – p. Pavel - pokračuje 

- hlídat školení trenérů – p. Cmíral, p. Mára -trvá 

- Měsíc náborů – p.Pospíšil, p.Mára 

- Finance plnění rozpočtu –p.Pavel 

- Správce –L.Kozák 

AD14) Závěr + příští schůze se bude konat dne 24. 5. 2018 od 17,00    

 

Ověřeno: David Pavel  

       Josef Tipta 

 


