
Schůze výboru SK dne 7. 6. 2018 

1) Zahájení + Úvod + přítomnost 

2) Výsledky fotbal  

3) Informace k rekonstrukci zázemí  

4) Vyhodnocení turnaje ulic 

5) Buňky 

6) Soustředění mládeže 

7) Tour de club-vyhodnocení 

8) Diskuse  

9) Úkoly 

10) 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, host Franta Čaha 

Ad2) Výsledky fotbal 

Muži  17. kolo TJ Běchovice  -   SK DM  0:2 

  18. kolo TJ Kyje B  -   SK DM  7:0 

SP  19. kolo TJ Kyje   -   SK DM  7:19 

  20. kolo  SK DM   -   TJ Sokol Vinoř  15:15 

MP  19. kolo SK Čechoslovan Chuchle -   SK DM  2:28 

  18. kolo SK DM   -   SK Hostivař  13:9 

 

Ad3) Finanční výbor MČ Dolních Měcholup odsouhlasil záměr a rozpočet rekonstrukce zázemí SK + 

nové budovy pro zájmovou činnost.  Vše bude ve spolupráci z SK. Dne 8. 6. 2018 provede najatá 

společnost v zastupování výběrového řízení otevírání obálek za přítomnosti zástupců zúčastněných 

stran. Po rozlepení obálek bude posuzovat nabídky a doporučí k vybrání zhotovitele rekonstrukce 

zázemí SK.  

Ad4) Turnaje ulic se zúčastnilo i přes reklamu ve zpravodaji a v roznesení letáků pouze  4 mužstva. 

Výbor SK proto bude do budoucna zvažovat, zda tuto akci nadále pořádat. Rozhodnutí o pořádání 

dalšího ročníku padne vždy v průběhu jara.    

Ad5) Výbor SK na své minulé schůzi částečně odsouhlasil návrh buněk na prozatímní zázemí SK po 

dobu rekonstrukce stávajícího zázemí a požádal zhotovitele o cenovou kalkulaci, do dnešního dne se 

ještě nepodařilo cenovou kalkulaci zhotovit. Bude se urychleně řešit se zástupci společnosti, která má 

pronájem buněk pro nás zřídit.   

Ad6) Soustředění mládeže, které se bude konat na konci srpna se zúčastní cca 15 dětí + trenéři a 

někteří rodiče. Financování bude rozděleno tak, že 1500,-Kč uhradí děti a zbytek 3000,- bude hrazeno 



z prostředků SK. Dále trenéři, kteří se zúčastní soustředění, budou mít pobyt hrazený z prostředků SK. 

Rodiče, kteří se zúčastní, si budou pobyt hradit sami z vlastních prostředků. Konečný seznam dětí 

bude výboru SK předložen v co nejkratší době, tak aby si výbor SK mohl udělat představu finančního 

zajištění soustředění pro mládež.    

Ad7) Dne 5. 6. 2018 se uskutečnil na našem hřišti ve spolupráci z PFS a z trenéry SK Slávia Praha 

akce Tour de club zaměřenou hlavně pro naše trenéry. Trenéři však neprojevili dostatek snahy se 

zapojit a vyptávat se jak dětem tréninky vylepšit, což nás velice mrzí. Na druhou stranu je tedy zde 

třeba uvést, že akce byla velmi dobře zorganizována a děti se velmi dobře zapojili do trénování, a 

všem se tato akce líbila. Příště až bude podobnou akci pořádat je potřeba aby trenéři projevili větší 

snahu a zájem.                 

AD8) Diskuse se týkala rekonstrukce zázemí, obytných buněk, turnaje ulic, soustředění  a dalších 

úkolů, které na nás v blízké budoucnosti čekají.   

AD10) Úkoly 

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

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

- buňky – p.Mára 

- soustředění mládeže – p.Pospíšil 

- nezaplac. Faktury Bohemians –p.Tipta 

AD14) Závěr + příští schůze se bude konat dne 21. 6. 2018 od 17,00    

 

Ověřeno: David Pavel  

       Josef Tipta 

 


