Zápis z KM, 30.5.2017
Účast: Veronika Lapšanská 2011, Dáša Rejtharová 2010, Michaela Ménová 2009, Míla Paďour 2008,
Iva Horová a Radek Stránský 2006, Jan Veselý 2005, Josef Babička 2004, Michal Häusler MD, Tomáš
Havránek SD
Změny u vedoucích
- 2009 Michaela Ménová
- 2006 Iva Horová, pomoc Radek Stránský
Valná hromada
- valná hromada proběhne 6.6.2017 od 17:00 v restauraci na ZS
- představení kandidátů SR: Luboš From, Jan Hurt, Jan Veselý, Jindřich Svoboda, Jiří Mach, Iva
Horová, Luboš Holoubek
- informace o průběhu valné hromady
Tréninkové plány na webu
- informace o umístění tréninkových plánů na webu jednotlivých tříd, doplňují a aktualizují trenéři
Konzultační hodiny na webu
- informace o umístění článků s konzultačními hodinami na webu jednotlivých tříd
- upravují vedoucí, prosím o doplnění ve spolupráci s trenéry
Lékařské prohlídky
- pokud se někdo nemůže na prohlídku dostavit, prosíme o omluvení
- lékařské prohlídky shromažďují vedoucí (od každého hráče dva papíry), kopie předají Tereze
Hölzlové, která si udělá kopie a předá je následně trenérům
Střelnice
- informace o zřízení venkovní střelnice
- obsazenost bude zveřejněná na webových stránkách, nyní připravují trenéři
- hráči mohou střelnici používat, pokud není obsazena tréninkovou jednotkou
Ledy srpen
- kategorie 2007 a starší nastupují na led od 7.8.2017, v případě příliš horkého počasí může dojít ke
změně
- kategorie 2008 a mladší nastoupí v týdnu od 21.8.2017
Soustředění
- informace k soustředění viz email z 24.5.2017
- 2004-2007, s ledem, 12.8.-18.8.2017, cena 4 950 Kč
- 2010-2008, bez ledu, 15.8.-18.8.2017, cena 2 300 Kč
- 1. platba 50 % ceny do 20.6.2017
- 2. platba 50 % ceny do 20.7.2017
- kdo chce fakturu pro platbu ze zaměstnaneckých benefitů, prosím o nahlášení nejpozději do
10.6.2017
- platby vybírají vedoucí, poté pošlete na účet 2108761900 / 2700 (účet ročníku 2006), odtud
společně zaplatíme SC Kolín
- pokud na soustředění vzniknou nějaké náklady, které dopředu nelze přesně stanovit (koupaliště,
nějaká doprovodná akce apod.) vyúčtujeme dodatečně z kabin jednotlivých tříd

Kabiny
- po ukončení letní přípravy vyklidí kabiny třídy, které se budou stěhovat
- v prvním srpnovém týdnu naplánujeme společnou schůzku, kde si kabiny předáme
- přesné rozdělení kabin ještě bude upřesněné ve spolupráci s trenéry
Postup předání hráčů mezi vedoucími
"Překlopení" webu - příprava na zimní sezónu
- v prvním až druhém týdnu v červenci
Zapsala Iva Horová

