Zápis z KM, 15.8.2016
Účast: Jan Veselý 6. tř., Hynek Burda MD, Martin Hušek 7. tř., Michal Häusler 8. tř., Tomáš Havránek
MD, Luboš From 7. tř., Bohumil Bydžovský JUN, Míla Paďour 3. tř., Dáša Rejtharová 2. tř., Tereza
Hölzlová, Iva Horová 5. tř.
1) KM se domluvila na podání žádosti směřované na Štm a SR, aby se zaměřili na aktuální řešení
organizace činnosti především u kategorií 5.-8. třídy, určení tréninkové koncepce
v mládežnických kategoriích, koncepce mezi trenéry a určení odpovědností. KM se domluvila
na bezodkladném podání žádosti.
Úkoly: zaslat bezodkladně žádost: Iva Horová
2) Rozhodčí – na konci srpna budou všichni TVM proškoleni na vyplňování zápisů. O termínu
proškolení informuje TVM Tereza Hölzlová.
U kategorií 0-4 (minihokej) si třída zajišťuje na zápasy KLP časomíru.
U kategorií 5-8 si třída zajišťuje na mistrovské zápasy 2 trestoměřiče.
Úkoly: domluvit termín zaškolení: Tereza Hölzlová
3) Zdravotníci – na zápasy bude zdravotní službu zajišťovat Červený Kříž. Zdravotníky již
nevyplácí TVM, ale přímo klub. KM se domluvila, že na výplatním archu přibydou kolonky pro
čas začátku a konce zápasu a telefonní číslo na Červený kříž. Na přátelská utkání do konce
srpna použijeme stávající archy.
Úkoly: Úprava výplatního archu: Tereza Hölzlová
4) Nová časomíra – Nová časomíra má být na ZS nainstalovaná do konce srpna. Na ovládání
časomíry pro minihokej budou proškoleni cca 2 osoby z každé třídy – minihokej (2.-4. třída).
Seznam, kdo se školení za jednotlivé třídy zúčastní, mají TVM zaslat co nejdříve Ivě Horové.
KM se shodla na podání návrhu na SR na zaškolení cca 2-3 osob, kteří budou schopni
plnohodnotně ovládat časomíru včetně obrazovky. KM také navrhuje vytvořit videospoty,
které lze používat během zápasu a které budou propagovat činnost klubu.
Úkoly: Zaslat seznam osob, které se mají zúčastnit proškolení na obsluhu časomíry pro
minihokej: TVM 2.-4. třída
Návrh na SR: Iva Horová
5) Autobusy – Zajišťování autobusů bude v následující sezóně fungovat obdobně jako v minulé
sezóně. Třídy si zajišťují vlastní dopravu do Nymburka, Kutné Hory a Poděbrad.
V případě, že třídě stačí malý autobus (2.-4. třída), zasílejte tuto informaci Tereze Hölzlové
s dostatečným předstihem.
6) Soupisky – Všichni TVM zašlou nejpozději do středy 17.8.2016 soupisky týmů Tereze
Hölzlové. Členské karty budou podle zaslaných soupisek vystaveny do konce srpna.
Úkoly: Zaslat soupisky: všichni TVM

7) Lékařské prohlídky (LP) – Všichni TVM si zkontrolují, že všichni hráči absolvovali LP. Kopie LP
předají nejpozději do konce srpna Tereze Hölzlové.
Úkoly: Provést revizi LP a předat kopie: všichni TVM
8) Členské příspěvky – Žádost o výjimku ve splácení členských příspěvků musí obsahovat důvod
a návrh řešení. Žádosti je nutné podávat na SR za jednotlivce, nikoliv hromadně. Žádosti
doručujte Tereze Hölzlové.
9) Pokladní hodiny budou v úterý nebo ve čtvrtek. Přesný čas zašle Tereza Hölzlová.
10) Dotované turnaje
KM navrhuje přidání pravidelného memoriálu Rudy Musílka pro kategorii 6. třídy. Návrh bude
předložen SR. Délka všech dotovaných turnajů bude maximálně 1 den. Pravidelně budou
probíhat tyto turnaje:
– 3. třída, Kratochvílův memoriál, termín do konce roku
– 4. třída, Procházkův memoriál, termín koncem sezóny
– 5. třída, Jelínkův memoriál, termín do konce roku
– 6. třída, Memoriál Rudy Musílka (návrh nového turnaje), termín koncem sezóny
– 7. třída, O pohár města Kolína, termín do konce roku
– 8. třída, Dvořáčkův memoriál, termín koncem sezóny
Termíny turnajů budou po dohodě s Jiřím Kadlecem určeny do konce srpna.
Navrhujeme částku určenou v rozpočtu klubu na dotované turnaje, rozdělit poměrově mezi
jednotlivé turnaje.
Žádosti o dotace od města je pro turnaje pořádané do konce tohoto roku nutné podat
nejpozději do konce září.
Úkoly: Domluvit termíny turnajů s Jiřím Kadlecem: Iva Horová
Podat návrh SR na pořádání nového memoriálu: Iva Horová
11) Pomocníci na zápasy A týmu – Zajišťování pomocníků na zápasy A týmu bude obdobné jako
v minulé sezóně. Pomocníky organizačně zajišťuje pan Bydžovský. Na přátelské utkání
1.9.2016 zajistí 5. třída 2 dobrovolníky. Na další mistrovská utkání budou třídy zajišťovat
5 pomocníků (počet může být po dohodě upraven podle atraktivity zápasu).
Třídě za zajištění pomocníka náleží odměna 100 Kč/osoba.
Úkoly: Rozeslat rozpis utkání s třídami, které mají pomocníky na daný zápas na starosti:
Tereza Hölzlová
12) Kabina 2.-3. třídy – Kabina bývalé 8. třídy bude rozdělená na dvě kabiny pro 2. a 3. třídu
demontovatelnou příčkou. Podáme žádost na správu ZS o uhrazení nákladů na rozdělení
kabin.
Úkoly: Zaslat žádost o úhradu nákladů: Iva Horová
13) Kabina po bývalé 5. třídě – Volnou kabinu navrhujeme použít pro trenéry.
Úkoly: Návrh předložit TK: Iva Horová

14) Nekompletní sady vrácených dresů – Pokud třída nevrátí na konci sezóny převzatý počet
dresů, požádá o jejich doplnění a náklady na ně uhradí.
15) Fotky týmů do chodby hostů – KM navrhuje pořídit fotky všech týmů do chodby hostů. Fotky
uhradí jednotlivé třídy (odhad cca 140 Kč za formát A3).
Úkoly: Informovat SR: Iva Horová
Realizace vytištění a umístění fotografií: Martin Hušek
16) Nástěnky u vstupu na střídačky – KM navrhuje využít pro nábor, rozpis ledu a fanshop.

Zapsala Iva Horová

