
Výbor TJ Slovan, IČ: 00653896 
Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou 
 
Zápis č. 03/2019 z jednání výboru TJ, které se konalo dne 23.8.2019 ve 19:00 v Deli Post 
 
 

 
Přítomni: Sochorová, Tomášková, de Rijke, Neuman, Brož, Berger (6 osob) 
 

 
 

1. Blanka sdělila, že vozidlo VW bylo poškozeno při řízení trenérem Martinem Davidem (nic 
zásadního), vše je řešeno přes pojišťovny v rámci nahlášené škodní události. V září (po návratu u 
Osečné) půjde auto do servisu, který jej připraví i na technickou kontrolu, ta platná končí v říjnu 
2019. 

2. Honza sdělil jakým způsobem mohou odměnění závodníci čerpat odměny v podobě voucherů na 
zboží UA.  

3. Blanka sdělila, že opravu sloupků na hřišti na Malé pláni zajistil Karel Vránek.    
4. Přítomní se shodli, že veškeré travní poroty v areálu sportoviště na Malé pláni je nutné neustále 

sekat, aby se zastavilo množení šťovíku alpského. 
5. Přítomní souhlasí s přijetím těchto nových členů TJ: Damián Bartsch (2013). 
6. Na základě předchozí diskuze Blanky a Pavla Marka z Loko Trutnov přítomní souhlasí se zvýšením 

měsíční odměny trenéra Martina Davida na 32 tis. Kč. Současně je vydáván souhlas, aby s dalším 
trenérem (Ondra Švaral) byla uzavřena trenérská smlouva na dobu určitou 4 zimních měsíců 
s plněním ve výši 15 tis. Kč/měsíc. Celkové roční náklady na tyto dva trenéry činí 444 tis. kč, 204 tis. 
Kč z toho pokryje dotace na SPS, zbylých 240 tis. Kč bude hradit TJ Slovan (2/3) a TJ Loko (1/3). 
Na zimu budou na ŽL na tři měsíce přijati další dva trenéři (Matas, Miškovská). TJ Slovan bude na 
zimu 2019/20 hradit sezónní jízdenky dvěma trenérům (Blanka Sochorová, Martin Ivanko), pro 
ostatní je bude zajišťovat TJ Loko.        

7. Přítomní se shodli, že Czech Ski Pass pro žáky nebude pro sezónu 2019/2020 pořizován plošně (z 
důvodu jeho omezené využitelnosti); bude pořízen jen pro juniory, kteří závodí, a pro žáky, kteří 
mají vyjeté RKZ závody nebo mají šanci se těchto závodů zúčastnit.  

8. Přítomní se shodli, že Martin Ivanko svou činnost pro Tj zintenzívnit (vzhledem k platbám, které mu 
jsou i během léta, kdy nevykonává trenérskou činnost, hrazeny). Ze strany všech přítomných 
zazněla k jeho osobě opětovná kritika.    

 
 
 
zapsal: Mgr. Michal Berger 
 
 
 


