Zápis z KM, 24.8.2017
Účast: Veronika Lapšanská 2011, Dáša Rejtharová 2010, Michaela Ménová 2009, Bára Vaníčková
2007, Iva Horová a Radek Stránský 2006, Markéta Zelenková 2005, Josef Babička 2004, Michal
Häusler MD, Tomáš Havránek SD
Klíče na recepci a ledařům
Členské průkazky a registrace, soupisky na webových stránkách
- členské průkazky a registrace si vedoucí mohou postupně vyzvedávat u Terezy Hölzlové
Strečink
Bude zajišťovat Jana Jeřábková pro 2.-8. třídu, s TK nyní řeší termíny tréninků.
Štulpny
Budeme objednávat hromadně za klub, u žákovských kategorií a přípravek si tréninkové i zápasové
štulpny hradí rodiče. Značka Bison, typ a cena bude upřesněna. Grafika jednotná napříč celým
klubem. Cca do týdne upřesní vedoucí počty a velikosti za jednotlivé třídy.
zápasové dresy pro SD, MD, 8., 7. a 3. třídu
Čísla účtů na webových stránkách
Kabiny - informace o proběhlých rekonstrukcích, budou zajištěné aktualizované popisky (samolepky)
na dveře kabin
Autobusy - kontrola odjezdů a potřeby autobusů, u žákovských kategorií a přípravek si dopravu do
nejbližších měst zajišťují rodiče (Kutná Hora, Poděbrady, Nymburk, Čáslav)
Focení hráčů a týmů
Vstupné na zápasy A týmu
Rodiče hráčů (max. 2) mají možnost si zakoupit zvýhodněné permanentky za 500 Kč (standardní cena
800 Kč). Rodiče dětí, kteří jsou členy klubu, si hradí vstupné na zápasy A týmu. Vstup pro hráče a
činovníky klubu je zdarma - na základě členské průkazky.
Služby na zápasech A týmu
V této sezóně již nebudou zajišťovat jednotlivé třídy, ale zajišťuje klub.
Turnaje
– 3. třída, Kratochvílův memoriál
– 4. třída, Procházkův memoriál, termín koncem sezóny
– 5. třída, Jelínkův memoriál
– 6. třída, Memoriál Rudy Musílka
– 7. třída, O pohár města Kolína
– 8. třída, Dvořáčkův memoriál,
Možné termíny:
23.12.,
25.12., do 17:30
26.12. do 17:30 8.trida
27.12. do 17:00

28.12. do 17:30
29.12. do 17:30 6. trida
30.12. do 17:30
31.3.
Žádost o dotace na pořádání turnaje je potřeba dodat v průběhu září. Shromáždí Tereza Hölzlová a za
klub předáme na město.
Turnaje v zahraničí na konci sezóny
Zapsala Iva Horová

