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Výbor TJ Stovan, lČ: 00653896
Pec pod Sněžkou 230,54221 Pec pod Sněžkou

ZáPis Č, 0612018 z jednání výboru TJ, které se konalo dne ,t4.9.20,í8 v 19:30 na Kovárně

Přítomni: Sochorová, de Rijke, Tomášková, Neuman, Brož, Berger (6 osob), k bodu č. 1 Martin lvanko,
Martin David

Hosté na dneŠní schrizi seznámili přítomné se stavem svých tréninkových skupin a svou činností.Martin lvanko sdělil, Že PříPravku a předžáky rozdělil Oo etyr výkonnoŠtnícrr sŘupin, mezi kterými
Probíhají drobné PřesunY, Během sezónu mu mají pomáhat Átaďl zaeinaiici treňóiiinrášek, Jetmar,Miškovská, Matas). Blíže hovořil o tréninkovem pÍaňu během podzimu.
Martin David má na starosti 22 žákŮ rozdělených do tří skupin. podrobně byly projednány termínysoustředění na ledovcích.
Honza nabídl využití kamery při tréninkové činnosti s možností následného rozboru záznamůs trenérY a svěřenci. Z?ln?T by mohl být součástí hodnocení dětí při ,,pohovorech,, trenérů s rodiči,Blanka sdělili, Že Pecké zŠ oude na jaře pořádat lyžařský zavóa 3r,or o-poňár Úpského údolí;
s jeho organizací bude TJ připravena pomoci,
Aktuální informace o trénincích jsou pravidelně a v předstihu zveřejňovány na webech a FB profilu
TJ.
přítomní vzali na vědomí informaci Blanky o tréninkové činnosti Michala Horáčka (unioři), který sestal sPolutrenérem Českého žákovského týmu, současně soukromě trénuje zaryře Kovářovou aSemerádovou a naŠim dal§im oddílovým dětem se nemůže věnovat dle'svýcň'původních plánů
(např. výjezdy na ledovec), V zimě probiém pomine.
Přítomní souhlasÍ s přijetÍm těchto nových členů TJ: Michaela Podolcová, Adam Chrudoš Vránek,Jakub Škuna, Antonín Óint< 1vse děti, kátegorie přípravka) "

ZáleŽitost Plátcovství DPH Katka stále řeŠí s účetní. crrýoelici startovní čísla byla v nákladu 2oo,__Kč za kus vč. potisku dokoupena.
Blanka u Mgr. HYnka Prověří moŽnost umístění log nových sponzorů na nový baner, který by se přizávodech umístil na dojezdu Javoru,
Přítomní se shodli, Že garáŽ TJ se přes zimuvyužívat nebude, nevjede do ní T5 skufrboxem nastřeŠe a ten oPakovaně sundávat je hloupost, Ňicméně důvod'neuótále vlhkosti v garážije nutnéprověřit a dle výsledků a možnosti odstranit.
Bla.nka sdělila, Že a) PřestuP Kovářové a Semerádové do TJ Slovan se stále řeší, b) byla uzavřenasmlouva s ČSOe na lednové závody.
Vzhledem k faktu, Že TJ Slovanrná podstatně více žáků než TJ Loko, bude se odměna trenéra děliv Poměru 2:1. Z dotace z MŠMaT na mzdu Martina Davida za rok půjde 156 td 6, ;ikové nákladyčiní 360 tis. Kč, TJ bude doplácet měsíčně částku 11.400,-- Kč.
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