ZÁPIS 02-2015
z jednání výboru basketbalového oddílu TJ Lokomotiva Trutnov konaného
dne 17. 03. 2015 od 18:30 hod.
Přítomní:
- předseda oddílu:
- členové výboru:

Ing. arch. Vladimír Smilnický
Mgr. Petr Kapitulčin, Ing. Ladislav Malý, Jan Braun,
Ing. Hynek Stiehl

Omluven:

Mgr. Petr Skokan

Hosté:
- organizační pracovník:
- trenér A týmu žen:
- asistent A týmu žen:

Mgr. Zuzana Marksová
Jozef Rešetár (jenom u bodu 6.)
Mgr. Pavel Prokeš (jenom u bodu 6.)

Program jednání výboru:
1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Stav hospodaření basketbalového oddílu
4. Informace ze schůze zástupců výboru TJ a oddílu (Braun, Smilnický, Stiehl)
5. Nominace na nejlepšího sportovce TJ za oddíl
6. Koncepce spolupráce ženy A – dorost (Rešetár, Prokeš)
7. Různé

Jednání výboru
1. Zahájení
Předseda basketbalového oddílu zahájil v 18:30 jednání čtvrté schůze výboru.
2. Kontrola úkolů
Úkol z minulé schůze výboru pro Jana Brauna zajistit poptávku po prezentačních
předmětech pro basketbalový klub nadále trvá.
3. Stav hospodaření basketbalového oddílu
Předseda informoval výbor o finanční situaci na jednotlivých účtech (mládež, muži a
střediska SCM a SpS).
4. Informace ze schůze zástupců výboru TJ a oddílu (Braun, Smilnický, Stiehl)
Předseda informoval o jednání zástupců výkonného výboru TJ, basketbalového
oddílu a BK Servis.

5. Nominace na nejlepšího sportovce TJ za oddíl
Výbor jednomyslně nominoval za basketbalový oddíl na nejlepšího sportovce TJ:
-

Petra Kapitulčina – trenér mládeže,
Anetu Váchovou – mládežnický sportovec do 18-ti let,
družstvo mladších žákyň - mládežnický sportovní kolektiv do 18-ti let.

6. Koncepce spolupráce ženy A – dorost (Rešetár)
Trenér A týmu Jozef Rešetár přednesl svou koncepci ohledně spolupráce družstva A
týmu žen s dorosteneckými týmy. Trenér apeluje na větší začlenění dorostenek do A
týmu žen, s důrazem na vychovávání individualit a školní prospěch hráček. Po
diskusi k tomuto bodu byl učiněn závěr, že do 10. června budou vybrány konkrétní
hráčky z dorosteneckých týmů dívek, které budou zařazeny do A týmu žen a budou
dohodnuty podmínky jejích působení v A týmu žen v sezóně 2015/16.
7. Různé
7.1 Jan Braun informoval o reprezentačních soustředěních žen (květen) a mužů
(červenec, srpen) konajících se v Trutnově.
7.2. Hynek Stiehl informoval o konání školení na vystavení licence C. Termín školení
proběhne 22.5 - 24.5 v Pardubicích a 5.6 - 7.6.2015 v Hradci Králové.
7.3. Hynek Stiehl byl nominován jako hlavní trenér za Královéhradecký kraj na
Olympiádu mládeže.
8. Závěr
Jednání výboru bylo předsedou ukončeno v 20:15.
Zapsal: Zuzana Marksová
Ing. arch. Vladimír Smilnický
předseda oddílu (klubu)

