
Výbor TJ Slovan, IČ: 00653896 
Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou 
 
Zápis č. 01/2017 z jednání výkonného výboru TJ, které se konalo dne 15.3.2017 v 19:00 
v restauraci Kovárna 
 
 

 
Přítomni: Sochorová, Mrvík, Říha, de Rijke, Brož, Karlík, Berger (7 osob)  
 

 
 

1. Katka sdělila, že na lyžařském vleku Metasport na Velké pláni, který byl v provozu od 7.1.2017 do 
13.3.2017, byla dosažena tržba 665 tis. Kč. Na účtu TJ je k dnešnímu dni více něž 900 tis. Kč.  

2. Auto TJ je funkční, jede, ale stále svítí kontrolka ABS a auto pomalu akceleruje. Po opravě, kterou 
ukončení lyžařské sezony zařídí Jirka Brož, se auto postaví do vytápěné garáže úpské hasičárny, 
aby vyschlo.  

3. Blanka kvitovala hojnou účast a pomoc Míti Kopeckého na závodech předškoláků, za níž po TJ (ani 
za dopravu) ničeho nežádal.  

4. Blanka informovala o účasti peckých dětí na školních závodech Pohár Úpského údolí. 
5. Vzhledem k velmi proměnlivé účasti trenérů Wolfa a Ajwiho na zimních trénincích se přítomní 

shodli, že jim TJ nebude hradit doplatek na sezónní jízdenku. Docházka a pomoc Báry Hančíkové 
byla v pořádku. V zimě musela nastat častá personální výpomoc od Jirky Matějů z jím vedené 
lyžařské školy. Na případné odměně pro trenéra Martina Davida se Blanka dohodne s vedením TJ 
Lokomotiva Trutnov. Pokud se situace nezmění, na lyžařskou sezónu 2017/18 bude chybět jeden 
trenér.  

6. Blanka konstatovala, že pomoc rodičů na závodech byla vyjma závodů pro nejmenší děti poměrně 
nízká. Výčet dlužníků (po spočítání absencí) bude s výzvou k uhrazení pokut zveřejněn na 
webových stránkách.  

7. Druhá várka oblečení Vitalini se bude brzy vyrábět, Blanka na stránkách zveřejní ceny (5.900,-- 
Kč/ks/dětskou bundu) a výzvu rodičům k objednávání. Přítomní se shodli, že TJ (vzhledem k nikoliv 
špatné finanční situaci TJ) na jednu bundu opět přispěje částkou 2 tis. Kč/osobu.  

8. Blanka upozornila, že ve stanoveném termínu je možné objednávat vybavení HEAD na příští 
lyžařskou sezónu.  

 
 
 
zapsal: Michal Berger 

 
 
 


