
Schůze výboru SK dne 20.6. 2017  

1) Zahájení + Úvod + přítomnost 

2) Výsledky fotbal  

3) Rozpočet na rok 2017-18 

4) Pozvánka na losovací aktiv PFS 

5) Restaurace 

6) Turnaj starosty 

7) Přátelské zápasy na našem hřišti + pronájem hřiště 

8) Dar 

9) Komunikace s veřejností 

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,za revizni komisi p.Z.Pospíšil 

Ad2) Výsledky fotbal  

St.přípravka    21.kolo SK HM  -   SK DM              3:7 

     22.kolo SK DM  -  Sk Satalice     4:7 

Ml.přípravka  21 kolo     SK Aritma Praha – SK DM   7:19 

     22.kolo     SK DM  - Slávia-dívky    8:13 

13Muži          21kolo      Union Strašnice B -  SK DM      4:1 

    22.kolo     SK DM   - Slavoj Koloděje    3:2  

Všechny mužstva ukončila svoje soutěže, co se týče mládeže celkem  svoje 
soutěže zvládla velmi dobře, A tým bohužel sestoupil do pralesní třetí třídy. 
Tento ročník se dospělým opravdu nepovedl a je to ostuda. 



Ad3)   Výbor SK pověřil p.D.Pavla aby připravil rozpočet na příští sezonu   
    

Ad4) p.Mára a sekretář klubu se zúčastní losovacího aktivu, který proběhne dne 
28.6.2017 od 17,00 hod. v letenské zámečku pod záštitou PFS. 

Ad5) Restaurace – schúzka na pronájem restaurace neproběhla a tak turnaj o 
pohár starosty zaštítí jednorázoví nájemci z minulého turnaje ulic. 

Ad6) Turnaj starosty – vše k turnaji je připravené – pořadatelé se domluvili na 
7,30 hod. Na hřišti k doladění detailů. 

Ad7) Výbor SK projednal a schválil tři přátelské zápasy Admiry Praha na našem 
hřišti a to 15.7.,19.7.,a 29.7.2017. Dále výbor SK schválil pronájem hřiště 
Bohemians Praha od 17.7.2017 – detaily tréninků budou upřesněny. 

Ad8) Výbor SK se domluvil na zakoupení daru pro trenéra ml.přípravky, který 
končí svoji několika letou sezónu u naší mládeže a odchází na Slávii, dar bude 
předán v rámci turnaje o pohár starosty. 

Ad9) Výbor SK projednal neutěšenou situaci v komunikaci s veřejností a 
odsouhlasil a navrhl opatření ke zlepšení  

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

Ad11) Závěr – příští schůze výboru SK se bude konat dne 29. 6. 2017 – 

16,00hod.  


