Zápis z Valné hromady FK Lužkovice – Želechovice
konané 13. ledna 2018 ve Sportklubu na hřišti.
1 . Zahájení
Na televizní obrazovce byly promítnuty nahrávky písní s fotbalovou tématikou
z tvorby pana Forgáče.
Schůzi poté zahájil předseda FK Lužkovice – Želechovice Radim Masařík, který
seznámil přítomné s programem dnešní členské schůze.
2. Volba mandátové komise
Do mandátové komise byli zvoleni Jiří Ždanov a Josef Kaška.
3. Uctění památky zesnulých
Minutou ticha byla uctěna vzpomínka na zemřelé členy FK LužkoviceŽelechovice.
4. Zprávy o činnosti
Vedoucí jednotlivých družstev zhodnotili sportovní činnost za uplynulý rok.
Za žáky přednesl zprávu Karel Dolina, který upozornil na nedostatek hráčů
v žákovských kategoriích.
Dorost „A“ v krajském přeboru a dorost „B“ v okresním přeboru kladně
zhodnotil nový trenér Jaroslav Krajča, který nahradil odstoupivšího Michala
Nováka.
Činnost žen a jejich výsledky a umístění zhodnotila hráčka Nita Halová, která
vyzvedla činnost žen jak při brigádnické činnosti tak i na poli sportovním. Svým
přístupem k tréninku mohou být vzorem hráčům A i B mužstev. Tréninková
morálka žen se odrazila ve formě výsledků, když po podzimní části se drží
v tabulce krajského přeboru na 2 místě.
V „B“ mužstvu došlo ke změně vedoucího mužstva, když Kamila Elšíka nahradila
dvojice Jan Holík a Petr Novák. Zprávu o činnosti přednesl Jan Holík.
Předseda Radim Masařík seznámil přítomné s novým trenérem. Za
odstupujícího Aleše Procházku povede „A“ mužstvo bývalý ligový hráč Miroslav

Vybíral. Zprávu o činnosti přednesl z pověření výboru Jaroslav Krajča. Mužstvo
po jarní části skončilo v tabulce na 9 místě se 34 body při skóre 41:55.
V soutěžním ročníku 2017 -2018 se po podzimní části drží na 9 místě s 20 body
při skóre 18:20.
5. Zpráva o hospodaření
Zprávu o hospodaření za uplynulé roční období přednesl ekonom klubu Michal
Šuba.
7. Diskuze
Radim Masařík zhodnotil kulturní akce v minulém roce a seznámil členy
s plánovanými akcemi na rok 2018. Hlavními akcemi bude Dětský den a Pivní
slavnosti, které budou v termínu 28 července.
Štefan Forgáč kladně hodnotil přístup Jana Holíka k situaci v „B“ mužstvu.
Stanislav Liška pozdravil schůzi jménem SDH Lužkovice. Přenesl kritiku, že se
pořádaných akcí zúčastňují pravidelně jedni a ti samí lidi a jiní jenom kritizují.
Předseda vystoupil s dotazem na dokončení cyklostezky, která se buduje kolem
našeho areálu na předsedu Komise místní části Lužkovice. Jiří Jurčák odpověděl
na dotaz s tím, dokončení cyklostezky je v kompetenci prováděcí firmy Eurovia
a veškeré konzultace KMČ probíhají s radním magistrátu panem Josefem
Novákem.
Stanislav Machovský navrhl termín 15 června uspořádat memoriál Miloše
Nečase a Stanislava Březíka v turnajích dospělých a žáků. Výbor FK se tímto
návrhem bude zabývat na výborové schůzi.
Zprávu mandátové komise přednesl Jiří Ždanov. Dnešní valné hromady se
zúčastnilo 42 členů. Viz presenční listina.
Schůzi ukončil předseda Radim Masařík, který popřál přítomným hodně zdraví a
štěstí jak v rodinném životě, tak i na sportovním poli.
Na závěr bylo podáno občerstvení a pokračovala volná zábava.
V Lužkovicích 13. ledna 2018

zapsal : Jiří Ždanov

