
Výbor TJ Slovan, !ě: 00653896
Pec pod Sněžkou 230,54221 Pec pod Sněžkou

Zápis č. 0412020 z jednání výboru TJ, které se konalo dne 14.6.2020 v 9:00 na bobovce

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

1. Přítomnísouhlasís přijetím nového člena TJ - Magdaleny Binterové, roč. 2013.
2, Blanka informovala o průběhu brigád na hřišti. Aktivních jedinců s kladným přístupem je skutečně

málo. Řadu rodičů je nutné opakovaně urgovat. Bylo odpleveleno hřiště, bylo jednou posekáno, je
natřena cca 113 plotu. Přítomní souhlasí se snížením počtu polí plotu k nátěru na jednu brigádu, a to
na pět. Katka zajistí odvoz kup zetlelé trávy zpod hřiště. Přítomní se shodli, že je nutné pro rodiče,
kteří neodpracují brigádu ani nehradí pokutu stanovit sankci, kterou bude pořízení sezónníjízdenky
na zimu 2020l21 na vlastní náklady, nikoliv od TJ.

3. V TJ skončilo pět dětí (Hubert Bulíček, oba Kalendovi, oba Brátovi), Matěj Berger nebude
v juniorské kategorii již závodit (členem TJ zůstává), Martin Kejval zůstává závodícím členem TJ.

4. Honza navrhuje zpracovat koncepci pro možnou nabídku sponzorům TJ s jasnými možnostmi
plnění a protiplnění. TJ může nabídnout plochy pro banery na hřišti, polepy auta, dalších
atraktivních možností moc není. Možnosti prezentace na závodech jsou poměrně omezené.
Vhodná by byla spolupráce při tvorbě nové sady startovních čísel (0 až 200) s logem případného
SponZora.

5. Plánovaný rozpis závodů na zimu 2020121 ještě není dokončen, vesměs půjde o obvyklé akce a
termíny.

6. Blanka informovala o zahájení trenérské činnosti Lukáš Wondráčka a o založení nového FB
informačního profilu. Nové tréninkové vybavení bylo již pořízeno.

7, Lada upozorňuje na nevyvážený podíl činnosti jednotlivých členů výboru, kdy většina práce spočívá
na Blance.

B. Během letní sezóny se již nebude pořádat žádné setkání dětí ani rodičů. Zhodnocení zimy
201912020, zhodnocení léta a příprava za zimu 202012021 bude projednáno ve druhé polovině září
na velké schůzi rodičů. Její konání může být spojeno s konáním valné hromady.

9. Přítomní se shodli, že TJ bude jako loni hradit přepravu kol na soustředění v Osečné (dopravu
zajistí Roman Koula s velkým přívěsem).
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