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Zápis ze schůzky trenérů a členů Výkonného výboru MFK Kravaře z.s. 

 
Datum:  20.08.2020  
 
Přítomni:  Štěpán Karel, Benna Jiří, Lehnert Daniel, Krzisch Roman, Krzisch Michal, 

Sentenský Bohumír, Schwarz Martin, Vilášek Petr, Czerný Michael, Lusar Jiří, 
                          Fiala Herbert, Ferenz Jan, Pavelek Lumír 
 
Omluveni:  Lehnert Petr, Czerný Karel, Peterek Karel 

 

 
1. Pořadatelská služba, nedělní zápas A-mužstvo proti Štěpánkovicím 

Hlavní pořadatel Roman Krzisch, počet pořadatelů min. 8, nutná účast trenérů 
k utkání nenominovaných členů A-mužstva 
 
Zajistí:   bude doplněno 
Termín: ihned 
 

2. Tvorba bulletinů (zpravodajů) pro domácí utkání + tisk 
Tvorbou bulletinů byl pověřen:  Jiří Lusar jiri.lusar@seznam.cz 

 
Předání schváleného bulletinu pro potřeby tisku bude probíhat nejpozději v průběhu 
středy daného týdnu, kdy se odehraje domácí soutěžní utkání (tzn. 4 dny před 
samotným utkáním). Zhotovený bulletin se předá následně těmto osobám, které 
zaručí jeho tisk: 
 
Martin Schwarz schwarzmonterky@email.cz 
Petr Vilášek  petrvilasek@seznam.cz 
 
 

3. Převoz branek z hřiště č.3 na hřiště č.2 
Používání těchto nevyhovujících a těžkých branek na hřišti č.2 se nedoporučuje. 
Ocelové branky svařené z lešenářských trubek jsou nebezpečné, při překlopení hrozí 
vážný úraz a je s nimi obtížná manipulace. Pokusit se zajistit 1 tréninkovou hliníkovou 
branku standartní velikosti 7,32 x 2,44 m pro tréninkové účely nácviku střelby. 
 
Zajistí:   Jiří Benna  
Termín: 30.09.2020 
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4. Klubové poplatky podzim 2020 
O výši klubových poplatků rozhodl VV.  
Rozhodnutí VV o těchto poplatcích bude zveřejněno na klubových stránkách 
www.kravare-fotbal.cz 
 
Zajistí:   Benna, Lusar 
Termín: 04.09.2020 
 

5. Dresy mládež 
Budou objednány 4 nové sady dresů (z toho 2x pro dorost a 2x pro žáky). 
Předpokládané náklady cca. 60 000,- kč. 
Na polovinu předpokládaných nákladů je sponzor, firma RMK s.r.o. 
Sponzor požaduje umístění loga na tyto dresy. 
Dodat na stepan.fotbal@seznam.cz toto logo. 
K.Štěpán ve spolupráci s trenéry dojedná rozměrové velikosti jednotlivých sad. 
 
Zajistí:   Karel Štěpán 
Termín: 11.09.2020 
 

6. Ostatní 
Informace o složení a činnosti VV MFK Kravaře 
Informace o přípravě smluv pro trenéry (DPP) 
Informace o Covid prohlášení pro soutěžní utkání 
Apel na aktuálnost dokumentů svěřenců jednotlivých trenérů (GDPR, Zdravotní 
způsobilost) 
 
Zajistí:   bude doplněno 
Termín: bude doplněno 
 
Datum:   21.08.2020  
Zapsal:   Benna Jiří 
 
Rozdělovník: stepan.karel@seznam.cz 
   karel.peterek@seznam.cz 
   lehnertdaniel@seznam.cz 

   rkrzisch@seznam.cz 
   preseda@seznam.cz 
   peta.lehnert@seznam.cz 
   schwarzmonterky@email.cz 
   petrvilasek@seznam.cz 
   czerny.michael@seznam.cz 
   jiri.lusar@seznam.cz 
   ferenzjan@seznam.cz 
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