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TRENÉRSKÁ SCHŮZE 18.září 2017 

 

Přítomni: Kozel, Musil, Altman, Makeš, Javorský, Vosyka, Hrabě, Plzák, Kovařík,Klier, Daňko, Strouhal, Kuneš,  

Korelus, Koloc, Lacinová,  

Omluveni:   Stejskal, Vaigelt       

  

Program:  

1. Rodná čísla 

2. Zimní přípravy 

3. Členství a přestupy  

4. Živnostenské listy   

5. Příspěvky Podzim 2017 

6. Slovo šéftrenéra – Akce v Poohří    

7. Ostatní                                                                                                                                                                

 

1.  Rodná čísla a seznamy hráčů 

     Trenéři jednotlivých mužstev požádáni o doplnění rodných čísel pro evidenci ČUS a zaslání jmenných seznamů 

     hráčů zapojených v jednotlivých mužstvech pro změny na webových stránkách klubu – termín – 25.9.2017    

     

2.  Zimní přípravy mužstev 

     Zajištěny tělocvičny pro mužstva Starší a Mladší přípravky na Gymnáziu v Chebu, pro Mladší žáky a brankáře 

     zajištěny tělocvičny na 3.ZŠ v Chebu- termíny budou upřesněny po podpisu smlouvy. 

     Všem mužstvům jsou obratem zasílány nabídky turnajů v průběhu zimní přípravy, přihlašování na turnaje je  

     plně v kompetenci trenérů mužstev. 

      

 3.  Členství a přestupy 

      Přestupní termín pro všechny amaterské hráče končí 22.9.2017 ,požadavky na přestupy hráčů řešit ihned,  

     nejpozději do tohoto data. 

       

4.  Živnostenské listy 

     Trenéři, kteří ještě nemají zřízeny Živnostenské listy na provádění sportovní činnosti zařídí tento dokument 

     v nejbližší době, aby mohli čerpat finanční prostředky za odváděnou trenérskou činnost.     

 

5.   Příspěvky Podzim 2017 

      Příspěvky jednotlivých členů budou řešeny formou složenek, kdy každý obdrží složenky pro zaplacení s číslem  

      Účtu. Členské příspěvky jsou v této výši: Dospělí a mládež: 2 000,-Kč pololetně 

                                                                Elévové registrovaní: 1 000,-Kč pololetně 

                                                                Elévové neregistrovaní: 500,-Kč pololetně 

     Splatnost členských příspěvků jednotlivých kategorií za Podzim 2017 je do 15.listopadu 2017 

 

6.   Slovo šéftrenéra 

      Vyhodnocena sportovní akce v Poohří ze dne 8.9.2017 jako zdařilá, komunikace s přítomnými rodiči a dětmi, 

      rozdání kontaktních letáčků. Z akce zapojeno 5 dětí ve sportovní školičce. 

 

      Trenéři seznámeni s činností Krajské akademie, je volbou rodičů, zda zapojí své děti i v akademii na vlastní  

      náklady.  

 

      Provést ve všech týmech testování hráčů dle schválené metodiky – termín do 15.10.2017 



                                             Fotbalový klub FC CHEB z.s.                                Telefon:    731 125 148 
                                             Boženy Němcové 1947/22                            
                                  350 02 CHEB                                                  E-mail:      fccheb@centrum.cz 
                                  IČ: 182 34 305                                                             Web:        www.fccheb.cz 
 

 

  

       

7.   Ostatní 

 Zasílat krátké zprávy z utkání pro umístění na webové stránky 

 I nadále platí povinnost úklidu vlastní šatny po posledním tréninku před víkendovými zápasy  

 Při trénincích mužstev v areálu FC CHEB přísný zákaz vstupu, běhání či střídání hracích ploch UMT-tráva  

           bez účasti trenérů a v průběhu jednoho tréninku, a zákaz tréninkové jednotky v pokutových územích UMT 

 Požadavek mužstev na doplnění a opravu sad dresů/štulpny, jinak materiální zajištění v pořádku/ 

 

Příští schůze se koná v pondělí 2.října 2017 od 18;00 hod  

 

V Chebu dne 19.září 2017                                          Zapsal:KOZEL Slavomír –jednatel klubu  

 

 

    

 

     

   

 

 

 

 


