Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek
10. června 2015
Přítomni: F.Nerad, J.Müller, Mi.Škvor, Ma. Škvor, J.Škvor, M.Lejček, M.Novák
Omluveni: L.Styblíková, K.Krejcárek, P. Florián
Hosté: L.Fiala, M.Hajný, O. Smrkovský, R.Kotil
1) Informace pro členy výboru:
 Dne 13.5. uzavřena smlouva o umístění reklamy s firmou Vlašimnet s.r.o. – za umístění
reklamního baneru nám tato firma zdarma zajistí internetovou připojku pro kabiny – bezplatně
provede instalaci a zapůjčí WIFI router. Současně zajistí bezplatný provoz této přípojky (4-12
Mbps - ročně ušetříme 4.820Kč) – instalace proběhla 10.6.
 Členství v TJ a FAČR bylo obnoveno Rostyslavovi Kanchyiemu (7.5.)
 Pouťová zábava – tragická účast – prodělek 2.686Kč (16.5.)
 Koupena bílá barva a ředidlo pro nátěr zábradlí, branek a stojanů na kurtu za 1.050Kč (19.5.)
 Petr Sadílek uhradil členský příspěvek TJ za rok 2014 (23.5.)
 Dotace z ÚP na mzdu pracovníka ve výši 13.936Kč (duben 2015) připsána na účet (4.6.)
 Celkový zůstatek ze vstupného za jaro 2015 (po zaplacení rozhodčích) činí 10Kč 
2) Ekonomika
 Doklady za leden až duben 2014 předala hospodářka D.Beranové k zaúčtování (25.5.)
3) Přihláška do soutěží OFS pro ročník 2015/16
 Dne 1.června OFS poslal podklady k přihlášení týmů do nové sezóny – termín podání do 18.6.
 Informace od FKM Posázaví - na základě schůzky s rodiči a jejich odmítavého stanoviska není
možná spolupráce v rozsahu dohodnuté na schůzce 11.5. (Ma.Škvor, Novák, Sadílek - FKM a
Janovský - Minerva). Pravidelně lze počítat jen s 3-4 mladšími žáky a občas s někým do
starších.
 Naši hráči dorosteneckého věku budou moci hrát na střídavý start za FKM s možností vypomoci
našemu týmu dospělých
 FK Soběhrdy nabídl 4 hráče formou hostování do starších žáků
Na základě výše uvedeného přihlásíme jen týmy mladších žáků 7+1 a starších žáků 7+1 – hrací den
neděle od 9 a11h.
O. Smrkovský má obavy, že to zbrzdí zapojení malých hráčů ve věku 5-6 let do zápasů. Domluveno,
že tým přípravky bude fungovat neoficiálně, bez přihlášky do soutěže a sehraje 2-3 přátelská utkání
za podzim. Nutné, aby jejich termíny nekolidovaly se zápasy MŽ.
Po diskusi nad hracím dnem dospělých domluveno, že se bude hrát v sobotu v úřední čas. Pokusíme
se, aby všechny tři týmy hrály stejné víkendy doma, přestože to OFS odmítá..
M. Novák informoval, že se bohužel nepodaří sestavit ani dívčí přípravku, protože kluby přes prvotní
zájem (Ratměřice, Vlašim, atd.) nekomunikují.
4) Sokolský den 20.6. – příprava a organizační zajištění
V pátek 19.6. odpoledne bude od 17h brigáda – všechno postavíme, připravíme, aby v sobotu nebylo
ráno moc práce
S organizací během dne pomůžou – Jenda s Eliškou, Kamil, Martin do 13h. Marek ještě osloví
fotbalisty.
V Ostředku, dne 10. června 2015
Zapsal: Marek Škvor

