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irviwňraS"ný nouzový stav kvůli nákaze COCID í9,

1.

účastni: Sochorová, de R,rjke, Tomášková, Neuman, Brož, Chalupa, Berger (7 osob)

potvzený na Horizontu.

-LukáŠWondráčekpopředchozíkonzultacisHonzouKaráskemzařídipřezujíVWTSa
vyvážení.

_ Nové obleěení UA po spolupráci Honzy, Lady a Blanky je vybrané (děvčata tričko a legíny, kluci

triěko a trenky, trenéři teplákové soupravy, ceny na závody v dostatečném množství), katka

zařídí logo na trióka.
_ žádost o dotaci MšMT ,,Můj klub" podá po předchozí spolupráci s Ladou a Katkou Blanka,

Dotaóní podmínky se opět změnily,

- VaIná hromada TJ se uskuteóní, jakmile to bude možné,

uěastníci souhlasí s přijetím těchto nových členů TJ: Filip pozler, kateřina cinková' David Markus

Holeěek, Laura Kristiná Macháěková, patrik Hanus, (vše děti) a petr Cink, Tomáš Matas a Adéla

Miškovská (vše dospělí, rodiče či trenéři). tJěastníci souhlasí s hostováním Františka Brabce v TJ

Slovan, ktený je nyní členem TJ Slavoj Teplice nad Metují,

učastníci souhlasí s|oskytnutím příšpěvku ve výši 15 tis. kč juniorům na přípravu, stejně jako v

minulém roce. podmínkou je absolvování 
"rpon 

dvou přípravných ledovců, Jedná se o Adama

Kopeckého, Filipa Hrubéno á Hanu Semerákovou. Adéla Chalupová o příspěvek zďlem nemá,

uěastníci souhlasí, aby czech ski pas TJ pořídila pouze těm, co mají vyjeté Rkz závody a

juniorům.ostatnímrodičůmŽákůbudemoŽnostdoplacení(nadrámeccenyběŽnésezÓnní
jízdenky) Czech Ski Pasu nabídnuta,

tJěastníci souhlasí, aby TJ Tomáši Matasovi a Johaně Hradilové přispěla pŮlkou nákladŮ na

pořízení sezónní jízdenŘy do pece. Adéla Miškovská bude mít sezÓnní jÍzdenku od JirkY MatějŮ.

učastníciberou na vědomí, že:

_ Letnísoustředěníse uskutečníkoncem srpna2021u Hradce Králové na Stříbrném rybníku, viz

www. kempstribrnv rybnik. cz.
podzimnítréninky porraeu;idle možností, v režimu platných celostátních omezení,

Ubytování pro TD na nrž a FlS závody je dohodnutí v hotelu Krokus, salonek na schůze je

2.

3.

4.

zapsal: Mgr.


