Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek
5. srpna 2015
Přítomni:, Mi.Škvor, Ma. Škvor, J.Škvor, M.Lejček, M.Novák, K.Krejcárek, P. Florián
Omluveni: L.Styblíková (elektronické vyjádření), F.Nerad, J.Müller (elektronické vyjádření)
1) Informace pro členy výboru:
Sponzorské dary: SPZV Ostředek a.s. – 3.000Kč (za Sokolský den - na účet 14.7.). Příslib p.
Jelínka přispět částkou 10.000Kč na 2. etapu oplocení hřiště.
Náklady na DPP za praní dresů a úklid kabin za jaro 2015 činily 7.850Kč včetně odvodů
Eva Horáková dodatečně uhradila členský poplatek TJ za rok 2014
Výletu parním vlakem z Prahy-Bráníka do Postupic se zúčastnilo 33 lidí – náklady: 3.560Kč
(vlak) + 4.840Kč (bus); vybráno 6.660Kč; zbytek uhrazen z peněz TJ (27.6.)
Firmě František Nerad uhrazena záloha 10.890Kč na 2. etapu oplocení hřiště (3.7.)
Na účet připsána dotace ÚP na mzdové náklady za květen ve výši 14.000Kč (8.7.)
Uskutečnil se 5. ročník nohejbalového turnaje trojic za účasti 6 týmů. Na startovném vybráno
1.200Kč, ceny byly za 817Kč (11.7.)
ČUS po vzoru FAČR zavádí nový elektronický systém pro evidenci členů a majetku TJ
Na účet připsána dotace ÚP na mzdové náklady za červen ve výši 13.936Kč (5.8.)
2) Ekonomika
Během září bude nutné provést kontrolu dokladů za květen až srpen 2015.
3) Členská základna
Od září začnete vybírat členský poplatek TJ na rok 2015 – výše poplatku?
Fotbalisté a stolní tenisté zaplatí v rámci svých poplatků
Členský poplatek za rok 2015 zůstává výši 100Kč.
4) Fotbal - dospělí
Aktuální stav kádru áčka
Z hostování v Teplýšovicích se vrátil F. Macháček.
Půlroční hostování J. Dvořaka z FC Graffin Vlašim je vyřízeno.
Přestup V. Ryšavého z Chocerad je domluven (1.000Kč), ale ještě se musí dokončit administrace.
Není vyloučeno hostování L. Procházky z SK Kavalier Sázava.
S Teplýšovice se jedná o hostování J.Horáka. kolik jsme ochotni dát?
Zikmund?
V sobotu 15. srpna přátelský zápas doma od 17h s SK Chocerady B. Rozhodčí zajištěn.
Domácí zápasy se hrají v sobotu v úřední začátek
První zápas hrajeme v sobotu 22.8. od 17h v Choceradech. První domácí až 5. září proti
Křečovicím.
Pořadatelské zajištění domácích zápasů – jako na jaře – hlavní pořadatel Richard, výběr
vstupného p. Valda (jako záskok připraven Marek a Martin)
Výše vstupného na sezónu 2015/16 – zachováme 20Kč?
Poplatky za podzim 2015 od hráčů (500/250Kč) vybere do konce září - Jenda
Dotace FACŘ ve výši 7.216Kč – vázaná, fakturu proplatí OFS dodavateli – co pořídíme? Náplň
lékarničky, nové rohové praporky?
Info z losovacího aktivu OFS





V této sezóně se ještě nebudou kopat penalty při remíze
Při vyloučení po dvou žlutých kartách se hráč může vykoupit za 500Kč a příští zápas může
opět hrát, ale žádost o vykoupení musí uvést do prohlášení o vyloučení, které se posílá na
disciplinárku.
V průběhu srpna, po zavedení soutěží do systému, bychom měli dostat dotaci 10.000Kč na
náklady na IS FAČR.
Nadále zachováno střídání 5 hráčů.

Početně je stav kádru velmi kritický. Nikdo ze zraněných se asi nezapojí. Oslabený tým asi nebude
mít na přední příčky tabulky. L.Procházka ani J.Horák nepřijdou. Hostování Zikmunda je v řešení.
Každý se zkusí zamyslet, koho ještě oslovit.
Vstupné zůstane ve výši 20Kč.
Jenda vybere poplatky od hráčů do konce září.
Z dotace pořídíme novou náplň lékárničky a nové rohové praporky.
5) Fotbal – mládež
Kdy začátek přípravy
Přípravka hraje domácí zápasy v neděli od 9h, následně od 11h hrají žáci
První zápasy o víkendu 29./30.8. – oba týmy hrají venku
Ve starších žácích budou hostovat hráči z FK Soběhrdy, v mladších z FKM Posázaví –
hostování se vyřizuje
Minerva FF požádala o hostování hráček N.Holubkové, K. Horákové a K. Kubíkové – N.H. a
K.H. bez připomínek, K.K. jen střídavý start, protože ji potřebujeme do st.žáků?
V neděli 13. září od 15h se u nás odehraje zápas 3. ligy mladších dorostenek Minerva FF vs FK
Jablonec n/N – ještě se upřesní dle losu našeho áčka
Tréninky (zatím společné pro oba týmy) začnou v úterý 11.8. a budou každé úterý a pátek od 18h.
Výbor souhlasí s hostováním hráček N.H. a K.H. v týmu Minerva FF a současně povoluje střídavý start
hráček K.K. a Z.V. za stejný tým v lize mladších dorostenek.
6) Nový elektronický systém IS-FAČR
Veškeré přestupy a hostování se vyřizují elektronicky bez nutnosti jezdit do Prahy
Zápisy se vyplňují on-line (nutnost mít internet – máme wifi a notebook – zařídil Fanda)
Zápis se uzavře pro úpravy 15 minut před výkopem, pak může upravovat jen sudí. Zápis je
možné vyplnit již dopředu.
Rozhodčí musí do 12h následujícího dne zápis dokončit a pak má klub 48h na podání protestu.
Je to zpoplatněno.
Zápisy již nepodepisuje kapitán, ale jen vedoucí mužstva.
Rozhodčí se již nebudou platit hotově - jednou za měsíc dostane klub přes IS-FAČR fakturu,
kde budou poplatky za rozhodčí, přestupy a hostování, pokuty, atd. za daný měsíc.
Pokud nepůjde vyplnit zápis elektronicky – výpadek proudu, internetu nebo systému – vyplní se
zápis papírový (bude nový formulář), i ten podepisují jen vedoucí mužstev. Domácí oddíl je pak
povinen zápis vložit do 12h následujícího dne do systému a originál dodat na OFS. To platí i
v případě, že sice se před zápasem vše provedlo elektronicky, ale elektronický zápis nebude
možné dokončit po zápase.
Pokud nebude delegován rozhodčí nebo nepřijede (čekací doba 20min od výkopu) používá se
varianta zápisu „laik“
Do zápisu se povinně uvádí jen kapitán, vedoucí a hlavní pořadatel. Na prvním místě musí být
vždy brankář, ostatní hráči již nemusí být v pořadí dle čísel (myšleno v základní sestavě)
Ještě není rozhodnuto, zda i mládež bude mít zápisy elektronicky, či ještě zůstanou papírové.
Ohledně hlášení výsledků na BND ještě OFS dá zprávu, zda zůstane zachováno.
Místo RP jsou oddíly povinny vozit sebou seznam hráčů s fotkami vytištění z IS FAČR.
Předkládá se jen při požadavku na konfrontaci.
Nutné stanovit administrátory pro psaní zápisu, kterým bude zařízen přístup do systému. Komu
zřídíme? Richard, Mirek (Nikola?), Fanda, Jenda, Milan, Martin + všichni trenéři mládeže.
Termín proškolení práce v systému – kdy?
Kromě Marka, který již administrátorem je, bude zřízen přístup do IS FAČR za účelem psaní zápisu –
Richardovi K., Mirkovi, Fandovi, Milanovi, Jendovi a Martinovi. Pro trenéry mládeže bude přístup
zřízen, jen pokud se budou zápisy z utkání mládeže také jen elektronicky. Všichni stanovení
administrátoři nahlásí Markovi do týdne email, pod kterým se budou přihlašovat do systému.
Proškolení musí proběhnout do prvního domácího utkání, tedy ideálně do konce srpna.

7) Sokolský den – 20.6.
Akce se nakonec vydařila, ale počet pořadatelů byl již pod zvládnutelným minimem!!!
Turnaje starších přípravek (O pohár starosty obce – JOMA CUP 2015) se zúčastnilo nakonec
jen 5 týmů – 1. Zásmuky, 2. Soběhrdy, 3. FKM Posázaví, 4. Ostředek, 5. Struhařov
Turnaj starších žáků (O pohár SPZV Ostředek 2015) dopadl takto: 1. Zásmuky, 2. Ostředek, 3.
Krhanice, 4. Struhařov
8) Koliba – první půlka roku 2015
Nadále velmi dobrý zdroj příjmu pro TJ přes propad způsobený snížením počtu zápasů i
poklesem diváků.
Aktuálně jsme bez plynu na točení piva. Lahev s více jak polovinou objemu biogonu jsme
museli vrátit p. Bezvodovi. Na nohejbal nám lahev půjčil Hotel Akademie Naháč.
9) Stolní tenis – sezóna 2015/16
Do ročníku 2015/16 přihlášeny dva týmy. Stále ještě existuje možnost administrativního
postupu áčka do OP-3. Jasno bude během srpna podle počtu přihlášených týmů.
Zástupce klubu převzal na OTS pohár a diplom za třetí místo áčka v OP-4 v minulé sezóně.
Tréninky nyní probíhají v sokolovně.
20. července se tréninku zúčastnila česká stolně-tenisová jednička Dmitrij Prokopcov,
hrající ve Francii za GV Hennebont
Byly sehrány dva přátelské zápasy s Divišovem a KST Obo Praha.
Během sezóny bude oddíl působit na sále restaurace – existuje předběžná dohoda s novým
nájemcem. Máme nabídnout, kolik bychom platili jako příspěvek na topení – návrh 1.000Kč
měsíčně (za sezónu 6.000Kč) - souhlas?
Krajská dotace – na podporu zapojení mládeže do oddílu – 2 nové stoly včetně krytů,
tréninkový robot – čekáme na vyjádření kraje
Nájemci restaurace nabídneme nájemné dle návrhu - tedy 6.000Kč za sezónu (říjen až březen).
Poplatek stolních tenistů za sezónu bude navýšen na 500Kč pro dospělé.
10) Ostatní
Dima Proškin bude realizovat malbu na na kabinách a bude využívat stěnu kurtu
Umístění cedule s názvem a sídlem spolku na budovu kabin – kdo?
Neřešeno, ale je potřeba přivrtat na venkovní zeď, údržbář to nezvládne
Žádost FK Soběhrdy o schválení přestupu V. Jedličky
Schváleno za částku 3.000Kč
Převoz darovaného elektrického sporáku do koliby
Nutné převézt. Jirka může vzít auto s koulí, ale nemá vozík.
Výpomoc SPZV Ostředek
Domluven výpomoc našeho zaměstnance společnosti SPZV Ostředek se sekáním trávy kolem
ohradníků. TJ tak mohla vydělat několik tisíc korun. Přes původní souhlas, se zaměstnanec dostavil
k sekání jen dvakrát (ca. 11h) a pak již ne, přestože pro něj v s ním domluvený čas a na domluvené
místo ze SPZV přijeli.
Zapsal Marek Škvor

