
Schůze výboru SK dne 6.6. 2017  

1) Zahájení + Úvod + přítomnost 

2) Výsledky fotbal  

3) Odstoupení pí.Benešové z revizní komise 

4) Pozvánka na turnaj starosty 

5) Restaurace 

6) Turnaj starosty 

7) Připravit článek do zpravodaje 

8) Kontrola zápisů z minulých schůzí výboru SK 

9) Doplnění A-týmu 

10) Schůzka s rodiči 

11) Diskuse 

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.  P. Kohout, člen výboru K. 
Mára, člen výboru David Pavel,za revizni komisi p.Z.Pospíšil 

Ad2) Výsledky fotbal  

St.přípravka    19.kolo SK Třeboradice  -   SK DM   11:4 

     20.kolo SK DM  -  SK Slovan Kunratice  7:6 

Ml.přípravka  19.kolo     SK DM – Sokol D.Počernice   7:14 

     20.kolo 1.FC Barrandov -  SK DM   4:21 

Muži               19.kolo     TJ Slovan Bohnice B -  SK DM   2:0 

     20.kolo     SK DM   - TJ Sokol Běchovice    4:0  

 

Ad3)   Výbor SK vzal na vědomí dopis pí.Benešové o odstoupení z revizní a 
kontrolní komise  a shodnul se na tom, že do valné hromady, která se bude konat 



na podzim, bude komise pracovat pouze ve dvou členech p.Pospíšil Z. a p. J. 
Rajniš       

Ad4) p.Mára vytvořenou pozvánkou pozve oficiálně starostu Dolních Měcholup     
na 8.ročník turnaje o Pohár starosty.  

Ad5) Restaurace – do konce tohoto týdne se ozve p.Stehlík, který projevil zájem 
o pronájem restaurace, pokud se tak nestane, bude výbor na turnaj starosty 
hledat náhradní řešení.   

Ad6) Turnaj starosty – přípravy na turnaj starosty probíhají podle plánu, 
mužstva jsou již z 90% zajištěna, poháry, medaile, rozhodčí, speakr také, je 
třeba se domluvit na zapůjčení stolů, lavic a stanu od hasičů( p.Mára).   

Ad7) Výbor SK projednal a schválil přípravu článku do zpravodaje na další 
období, jedná se o článek o činnosti celého SK – připraví celý výbor SK 

Ad8) Výbor SK se zabýval kontrolou zápisu z minulých schůzí výboru SK kde 
byly uloženy úkoly a jak byli případně vyřešeny a splněny – výbor SK může 
konstatovat, že kontrola ukázala, že jen ve vyjímečných případech  a vzhledem k 
obtížnosti úkolu(oprava sloupu + restaurace) jsou veškeré úkoly splněny 

Ad9) Výbor SK projednal neutěšenou situaci u A-mužstva dospělých a na 
žádost trenéra bude mužstvo doplněno o několik hráčů s případnou finanční 
pomocí – vše bylo jednomyslně schváleno.  

Ad10) Dne 22.6.2017 v 18,00 hod. Proběhne na hřišti schůzka rodičů z trenéry 
mládeže 

Ad10) Diskuse – poté členové výboru diskutovali o doladění opravy sloupu, 
restaurace, článku hledání trenéra pro přípravky a dalších úkolů, které před námi 
stojí.  

Ad11) Závěr – příští schůze výboru SK se bude konat dne 20. 6. 2017 – 

17,30hod.  


