
Výbor TJ Slovan, lČ: 00653896
Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou

ZáPis Č.0212020 z jednání výboru TJ, které se konalo dne í5.3.2020 v 18:00 v čp, 283 v peci

Přítomni: Sochorová, Tomášková, de Rijke, Brož, Berger (5 osob)

1. Lada s Helou TŮmovou z TJ Loko provede vzájemné vyúčtování pořádání závodů za sezónu2019120 Jiné závodY._se tuto zimu již konat nebudou. Lad-a po obdžení všech podkladů provede
vyúčtování trenérské činnosti.
Martin David jiŽ Provedl úklid skladu na Javoru, tyče na ledovce jsou připravené u chodu, ostatní
Prostory vYuŽije vlastník objektu pro skladování svého materiálu 1siie,'ptoty, ...). Vrtačky jsou
připravené k odvozu na servis do firmy Honzy Marka do Trutnova.
Blanka u Členské základy zaurgovala předáníobjednávek na materiál HEAD, termín již hoří.
Vzhledem k PředČasnému ukončení lyžařské Šezóny a faktu, že již nebudou p'áraoany žádnézávodY,je nutné rozhodnout, jak se vypořádat se skuiečností, že zoáleka ne všichni mají splněnou
Povinnost Pěti brigád,. Někdo má již odpracováno, někdo ještě nezačal, obvyklý počet je 2 až 4
odP_racované dnY, Přítomní souhlasí s náv_rhem Blanky, a'by se počet povinňl7Ón'nrigao za zimu
snÍŽil na tři. Kdo má odpracováno více, může sije převést ná příšti sezóňu 212ol21, kdo má méně,
bud' zaPlatí Pokutu 2 tis. Kč za jednu neodpracoúanou brigádu nebo si může brigádú napracovat najaře a v létě na hřiŠti, Bude se natírat, uklízet, jsou potřeňa vysbírat kameny na"pupmtracku, v létěse bude sekat atp. Přítomní souhlasí, aby rodiče RiSi Vanta,' ktený v zimě Áejel án'i jeden závod ajehoŽ ÚČast na trénincích byla v podstatě nulová, nemuseli hradit pókutu ani se účastŇt origaoy.V sezÓně 2020121 se bude rozlišovat pomoc na ,,velkých" závodech (např. organizačně náročnáCena Pece, která zabere celý den) a ,,malých" závodech (např. Amer iup, koy Órgáni.u." trvá jen
dopoledne), Účast bude min.2x veiké závody a max. 3 x male závody.
Loni schválené odměny ÚspěŠným závodníkům 

.budo9 vyplaceny i leios, tentokrát v penězích. Výšeodměn se neměnÍ. L_etos na odměny mají nárok noám xopický (celkem.13 tis. Kč) a HanaSemeráková (celkem 6 tis. Kč).
AŽ pominou vŠechna .omezenÍ a zákazy v souvislosti s koronavirem, uspořádá TJ informační
schŮzku sPojenou s vYhodnocením lyžařské sezóny. Do té doby se budou veškeré informace pro
členskou základnu zveřejňovat na webu na přes e-maily.
LukáŠ WondráČek se k1.6.2020 stane trenérem TJ Slóvanu, na Ještědu podal výpověd,. Blanka pro
něj připraví novou smlouvu, kterou Členům výboru zašle k připomínkování. smlouva bud obsahovat i

Povinnosti sPojené s hřiŠtěm na Malé pláni, T5kou, adminiŠtrativou apod. přítomní souhlasí, abyjeho měsíční odměna činila 30 tis, Kč s měsíčnífakturací naŽL.
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