Schůzka KM 26.8.2015.
Účast: Míla Paďour 2. tř., Barbora Pichlová 3. tř., Iva Horová 4.tř., Roman Burda
5. tř., Luboš From ml. 6.tř., Michal Häusler 7. tř., Tomáš Havránek MD, Tereza
Hölzlová JUN, Vít Lederer, Jiří Kadlec
Hosté: M. Tasch, pí. Němečková
Rozhodčí
Pan Tasch předal pokyny k vyplňování zápisů o utkání.
TVM zajišťují rodiče na časomíru a do boxu podle domluveného rozpisu, viz
minulý zápis KM.
V případě připomínek k rozhodčím se obracejte na Michala Tasche,
taschm@seznam.cz, tel.: 775349890.
Rozpisy přátelských turnajů předávejte rozhodčím nejpozději během pondělí před
turnajem.
Informace od sekretáře klubu

informace k vybírání členských příspěvků

předání registračních průkazů

organizace domácích utkání (výplatní listy)

hlášení výsledků SMSkou ihned po skončení zápasu

upozornění na nutnost odevzdání lékařských prohlídek

předání klíčů od kopírky

informace k novým členským kartám - platnost od 1.9.2015

doprava na zápasy - odjezdy, povinnosti TVM - dopravci potvrdit stav
tachometru před a po, počet najetých km a dobu čekání

pokladní hodiny budou každý první čtvrtek v měsíci 16:30-17:00

předání samolepek s logem TPCA - TVM zajistí nalepení samolepek na
helmy hráčů - 2 samolepky na helmu z každé strany

proběhla kontrola klíčů na recepci
Organizace školního roku
TVM předali pí. Němečkové (paní zástupkyni ředitele) požadavky na odvody dětí
po odpoledních trénincích:
2. Třída, 1.A, odvod po všech trénincích
3. Třída, 2.A, úterý a ve čtvrtek odvod ve 14:00
4. Třída, 3.A, pondělí odvod ve 13:00
5. Třída, 4.A, pondělí odvod ve 14:30
6. Třída, 5.A, odvody nepožaduje
Trenér děti přebere před tréninkem od vychovatelky/le a po tréninku opět předá.
Odvody jsou zajištěny od 2.9.2015.
Změny v odvodech domlouvat s p. Kadlecem.

V případě, že odvod nepřijde kontaktovat pí. Němečkovou, 602 572 540, 321 722
789.
Zajištění dobrovolníků na zápasy A týmu
Každá třída zajistí dobrovolníky na cca 3 zápasy A týmu. Rozpis viz příloha.
Dobrovolníci budou kontrolovat vstupenky. Na zápasy je nutné zajistit vždy 4
dobrovolníky (2 ke každému vstupu). Dobrovolníci se dostaví hodinu před
zápasem a budou kontrolovat vstupenky do konce druhé třetiny.
Organizaci dobrovolníků má na starosti Tereza Hölzlová. Jména a kontakty na
dobrovolníky nahlaste T. Hölzlové před zápasem.
Úkoly: TVM 2.-8. třída zajistí dobrovolníky na přidělené zápasy podle přiloženého
rozpisu.
Návrh pro SR: KM navrhuje po dobu zápasů A týmu vytvořit u brány u pekárny
zátaras od brány ke vstupu do haly, tak aby byl umožněný volný vstup do fitness
studia v průběhu zápasu, zabránilo se vstupu do haly přes zadní část pozemku
ZS a zároveň mohli kuřáci opustit halu bez nutnosti opustit "placený" prostor.
Web
Všechny třídy nyní mají přístup pro vkládání příspěvků na web. Všichni TVM
budou pravidelně na web umisťovat příspěvky. Požadavky na úpravu soupisek a
kontaktů pro 2.-8. třídu směřujte na Ivu Horovou, pro MD+JUN na Terezu
Hölzlovou.
Sklad
TVM byli informováni o schůzce ohledně skladu, která proběhla 19.8. a které se
účastnil kustod klubu, zástupce SR a KM. Zápis ze schůzky viz příloha.
Úkol: Naplánovat termín brigády ve skladu - L. From ml.
Vytvořit seznam požadavků na opravy ve skladu - L. From ml.
Naplánovat prodej nepotřebné výstroje - I. Horová
Inventarizace zapůjčené výstroje
Všichni, kdo mají zapůjčenou nějakou výstroj ze skladu, musí provést u pana
Froma st. kontrolu zapůjčené výstroje a podepsat smlouvu o zapůjčení. Kontakt
L. From st.,lubos.from.sr@seznam.cz, 724 942 344. Seznam dětí, kteří mají
zapůjčenou výstroj je v příloze.
Úkol: Všichni TVM ve svých třídách informují a dohlédnou, aby se všichni, kdo
mají něco zapůjčené, dostavili k panu L. Fromovi st.

Všichni TVM, kteří mají zapůjčené dresy ze skladu, se spojí s panem Fromem st.
ohledně podpisu smlouvy o zapůjčení.
Nástěnka pro umisťování inzerátů na prodej staré výstroje
KM navrhuje umístit nástěnku určenou pro možnost umisťování inzerátů k prodeji
staré výzbroje - možné umístění je u vstupu od recepce nebo v prostoru u výtahu.
Soustředění 2016
KM navrhuje uspořádat v létě 2016 společné soustředění pro 5.-8. třídu například
v termínu 6.8.-13.8.2015, navrhuje TK zvážit možnost uspořádat soustředění
včetně přípravy na ledě.
Vybavení tělocvičny
KM navrhuje TK stanovit pravidla pro používání a kontrolu vybavení tělocvičny.
Zapsala Iva Horová

