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Zápis ze schůze výkonného výboru č.4/2021 

Ze dne – 3.6.2021, klubovna SK Rakovník 

Přítomni: Ostaš J., Somol T., Hudeček I., Přibíková K., Kolářová L. Daňková I. Křikavová M. 

Omluveni:   

Hosté: Dudová Z., Kantoříková I., Seemann M.,  

Program: 

1) Trénování 

- dle nařízení vlády evidence účastníků s prohlášením o testu, pilot: Dudová + trenéři 

- M. Seemann podpora mládežnických kategorií na tréninku pokračuje 

- Trénování o prázdniny pro všechny 2x týdně, zjistit zájem, pilot: trenéři 

- Chybí trenér ml. Žákyň vs. 3 trenéři u St,. Žáků, rozmyslet obsazení, pilot: Seemann 

- Schůze / seminář trenérů – naplánovat, pilot: Seemann 

2) Rekonstrukce střídaček 

-  Domluvit pomocníky během prázdnin, pokračování dle počasí, pilot: Klaban D. 

3) Evropský pohár žen 2021 v Rakovníku 

- Přesunut EHF  na září 2021 kvůli covid 19, dopis týmům až v červnu,  pilot: Kolářová L. 

- Ubytování Cafex – zamluveno, poslat týmům ceny pilot: Kolářová, Hudeček 

- Ubytování oficiálů až dle nominace pilot: Kolářová, Hudeček 

- Trika rozhodčí – barvy a velikosti, dle mnominací a barev dresů pilot: Kolářová, Hudeček 

4) Investice 

- Stan skládací – poptat robustní viz. Komunikace emailem pilot : Dudová 

- 2 branky – realizace posunuta na Q4/2021 

5) Akce 2021 

- Klubové soustředění + zakončení s rodiči 30.6. – 2.7. 2021 – informace mezi dětí rozeslána, 
občerstvení na gril – Procházka, gril – Dašek, domluvit kapelu 

- Tábor v Opolenci zamluven  7. – 14. 8. 2021 – vytvořit akci na FB, přihlášky rozeslat mezi 
děti a rodiče, přidat na web – pilot Hudeček, Daňková - SPLNĚNO 
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- Příměstský tábor na hřišti  23. – 27. 8. 2021– vytvořit akci na FB, přihlášky rozeslat mezi 
děti a rodiče, přidat na web – pilot Hudeček, Daňková - SPLNĚNO 

- Soustředění v Liticích 16. – 21. 8. 2021 – upravit přihlášku dle změn akce a update webu – 
pilot: Přibíková, Hudeček - SPLNĚNO 

- Ostatní v Q2 dle situace covid 19 

6) Propagace 

- Aktualizace fotek pro kontakty na webu, poptat fotografa, pilot: Dudová 

- Leták příměstský tábor + kemp, pilot: Dudová – SPLNĚNO 

- Připravit propagační materiál k pronájmu hřiště ostatním klubům – soustředění, příprava, 
pilot: Křikavová M. 

7) Nábory 

- Školy – dle situace covid, směřovat k pozvání na pohár žen, pilot: Hudeček I., Daňková I. 

- Hromadné náborové akce – dle situace covid, bohužel nebylo možné uskutečnit, nechat po 
prázdninách,  pilot: Hudeček I., Daňková I. 

8) ostatní 

- brigáda o prázdniny – nátěr fasády + plot hřiště, kompletní úklid šaten a zázemí před 
pohárem, zapojit dorost, muže, pilot: Kopřiva, Dudová 

 

Příští schůze: 6.9.2021 od 18:00 

Zapsala: Dudová Zuzana 


