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

Zápis Č. 0512020 z jednání výboru TJ, které se konalo dne 23,8.2020 v 9:00 na bobovce

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

1. Začátkem září bude uspořádána informační schůzka s rodiči, která se bude konat zároveň jako
rozloučení se sezónou 201912020. Místo konání: Jelení louky, termín bude upřesněn po dohodě
Blanky, Vráti Říhy a trenérů. Na schůzce budou rodičům oživeny povinnosti zimních brigád při
pořádání závodŮ (5 x, pokud bude normální sezóna), přímo trenéry budou zmíněny termíny
podzimních tréninkŮ, budou zmíněny termíny soustředění na ledovcích. Nově bude oficinálně
vyhlášena povinnost účasti na jarní brigádě na hřišti, ze dvou termínů si rodiče (či jimi vyslaní
schopní zástupci) budou moci vybrat jeden. Kdo se brigády nezúčastní, vznikne mu povinnost
Úhrady pokuty ve výši 2 tis. Kč. Zimní brigády musí být vypořádány do 15.4.2021vč. příp. pokut za
neúčast (zŮstává 2 tis. Kč/brigádu), kdo nebude mít splněno, jeho děti se nebudou smět účastnit
jarních tréninků, Jarní brigáda bude spojena s opékáním burtů s pivem.
Lada informovala, že pupm track je z90 % dokončen, chybí oprava sesunutého svahu jedné ze
zatáček a odvoz kamenů, Většinu činnostís pomocníky odpracovala sama.
Blanka sdělila, že hlavním informačním kanálem pro členskou základnu musí být webové stránky.
lnformování členů sMs, zprávami přes whatsApp atp. může sloužit jako doplňkové.
Na Osečnou je přihlášeno téměř 40 dětí a 8 trenérů, všichni se vejdou do chtatek, brát stany není
potřeba, Od SkiResortu bude zapůjčen přívěs na kola, který může být vrácen až zítra (zařizuje pan
Plíva), Dopravu bude Roman Koula fakturovat Slovanu, TJ Loko se bude podílet polovinou (bude
zahrnuto do mezioddílového vyúčtován í).

Přítomní souhlasí, aby TJ na zářijovém trenérském workshopu trenérům proplatila účastnický
poplatek.
Přítomní souhlasí, aby Viktor Novák natřel zbylou část plotu na hřišti, činnost bude započtena jako
jedna odpracovaná brigáda na sezónu 202Ol21.
Přítomní souhlasí se zvýšením měsíční odměny Martinu Davidovi na 34 tis. Kč/měsíc. ondrovi
Švaralovi zŮstává odměna 50 tis. Kč/čtyři zimní měs[ce. Pro TJ Slovan to bude v mezioddílovém
vyúčtování s TJ Loko znamenat zvýšení o 1.500,-- Kč/měsíc.
Z minulého zápisu trvá zajištění odvozu kup trávy z pozemku pod hřištěm na Malé pláni, zajistí
Katka.
Přítomní souhlasí s přijetím těchto nových členů TJ: Julie Vránková, Anna Vránková, Tomáš
Hofman, Emilia lvanovská, Dimitar lvanovski, David Marcus Holeček (vše kategorie přípravka či
předžáci), Lenka Bartschová (nezávodící dospělá).
Blanka s trenéry stále řeší pořízení nového tréninkového měření. Vše směřuje k tomu, že na zimu
2020121 bude k dispozici zdarma či za symbolický poplatek nové prototypové měření českého
výrobce k vyzkoušení v praxi.
Přítomní souhlasí s přijetím daru od pana Bryndy ve formě tří párů SG lyží Rossingol, které budou
půjčovány závodícím žákům a juniorům na závody (RKZ).
VW T5 je po další drobné opravě u paní Hlávkové, po dlouhém stání za úřadem se zataženou ruční
brzdou byla tato zarezlá. Kdo zde bude parkovat, ruční brzdu nepoužívat!
TJ Slovan se bude ucházet o přidělení (pronájem) jednoho dlouhodobého parkovacího místa
v dokončovaném dopravním terminálu pod ČSPH ve Velké Úpě.
Stav zimních pneumatik na VW T5 uložených u pana Krčmáře v Trutnově prověří Lada. před
říjnovým prvním výjezdem na ledovec musí být auto přezuté,
Michal zařídí přes městské služby instalaci ztracené mříže na vtok do zatrubnění peckého potoka
v areálu hřiště na Malé pláni.

Hozna informoval, že uzavření nové smlouvy s UA není jisté, pokud bude uzavřena, asi jen na roční
období,
Přítomní souhlasí, aby trenér Lukáš Wondráček měl VW T5 k dispozici na podzimní tréninky a mohl
s vozidlem parkovat doma na Malé Úpě (s péčía dohledem na vozidlo).
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18. Valná hromada se bude konat ve druhé polovině října. Přítomní souhlasÍ, aby jejím programem byla

personální obměna výboru TJ a schválení pronájmu pozemku na Velké pláni, ktený k Parkování u

pensionu Koula užívá Roman Koula. Počet míst a výše nájemného bude Předmětem jednání na

výboru TJ.
19. Jirka prověří, zda Ladou předložený účet za elektřinu je za odběr v boudě na hřiŠti na Malé Pláni.

Spotřeba el. energie za rokzde byla nulová, veškeré platby jsou za měsíČní PauŠálY.

20. Blanka prověří, zda součástí prodeje vleku na Malé pláni v minulosti byla i bouda, která Padá,

pokud ne, je stále vlastnictvím TJ a je nutné ji (brigádně či objednávkou) zbourat.

21. Na zářijové schůzce s rodiči bude vyslovena výzva, zda by se nenaŠla nějaká aktivní maminka,

která by nejpozději na jaře 2021 zorganizovala objednávku klubového obleČení pro děti tak, aby

dodávka byla hotová před lyžařskou sezónou 2021l22. Zda bude pokraČovat spolupráce

s dodavatelem Vitalini nebo bude vybrán výrobce jiný je téměř jedno, kvalitní obleČení bude tak jako

tak nákladné.
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zapsal: Mgr. M


