
Výbor TJ Slovan 
                                                          542 21 Pec pod Sněžkou 
 
 
        Zápis č.04/2018 
 
 

ze zasedání TJ Slovan, které se konalo dne 25.05.2018v 18:00hod–v restauraci Kovárna 
 
Přítomni:  B.Sochorová, L.Tomášková, K.de Rijke,J.Brož, J.Chalupa, J.Neuman  
Omluven:  M.Berger 
 
 
 

. 
 

1. Blanka zaslala členům výboru emailem smlouvu s Martinem Ivankem o trenérské činnosti. Výbor 
znění jednohlasně schválil. 

2. Blanka seznámila výbor se způsobem trénování juniorů. Tréninky budou probíhat ve spolupráci 
s Tomášem Horáčkem, TJ Slovan bude přispívat částkou 15.000,- Kč na závodníka a dále budou 
vyplaceny odměny za výsledky. Výše odměn bude schválena dle možností klubu. 

3. Kateřina de Rijke prověří zda je pro TJ Slovan výhodné zůstat plátci DPH ve vztahu k reklamní 
činnosti TJ. 

4. Náklady na trenérské služby rozpočteny na jednoho závodníka za uplynulou sezónyčinily: 
Předžáci: 14.700,- 
Žáci:        12.000,- 

5. Jednohlasně byla schválena odměna Adamovi Kopeckému za titul vícemistra ČR. 
6. Smlouva na pojistku auta má výročí v srpnu. Bude provedena analýza pojištění a porovnání 

nabídek. (Jiří Chalupa) 
7. Blanka s Ladou srovnaly startovní čísla. Je nutné objednat výrobu chybějících čísel. 
8. Poptáme výrobu kompletní sady 250 startovních čísel, aby bylo možno vytvořit nabídku pro 

sponzora. (K.de Rijke) 
9. Je nutno změřit okno v cílové boudě na Hnědém Vrchu a poté objednat zasklení.  
10. Martin Ivanko s Martinem Davidem provedou inventarizaci tyčí a vybavení materiálu na tréninky a 

závody. 
11. Závody na sezónu 2018/2019. Předběžný kalendář, ještě není schválen definitivní: 

- RKZ nepořádáme 
- ÚKZ 19.-20.12.2018 
- ČSOB 12.01.2019 
- FIS 20.-21.01.2019 – sháníme sponzora na price money ve výši 10tis 
- HEAD CUP 16.-17.2.2019 
- Masters 23.-24.3.2019 

12. Je nutno zpracovat nabídku možností umístění reklamy pro sponzory. Zde jsou jednotlivé body. 

• Kurty 

• Závody (bannery, cílový prostor, výsledkové listiny...) 

• Auto (polepy) 

• Oblečení 

• Helmy 

• Webové stránky 

• Barter ubytování 

• Startovní čísla 
 

13. GDPR, Michal Berger zajistí směrnice a souhlas s nakládáním s osobními údaji 
14. Čerpání reklamy Underarmour 

• Ceny závody 2x 48 cen  

• Zbytek čerpání spodní prádlo, mikiny, trika, tepláky… 
 

 
Zapsala Kateřina de Rijke 

 


