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

ZáPis é. 112021z jednání výboru TJ, které se konalo dne 24.04,.2021 v 17:15 v baru Ferme

Přítomni: Sochorová, Tomášková, Neuman, Chalupa, Brož, de Rijke, Berger

1.

2.

3.

4.

Blanka krátce zhodnotila letošní zimní sezonu, která byla výrazně ovlivněna omezeními
plynoucími zbqe protikoronaviru. Rozsah závodnía tréninkové činnostitomu odpovídal.
Blanka sdělila, že na auto §e připravují nové polepy (rys) a nová loga sponzorů. Ty budou
nalePeny po případných opravách (lak, rez apod.). Hotové jsou rovněž Óooiíove vlajky s rysem,jsou povedené.
Přítomní se shodli, že valnou hromadu TJ by bylo vhodné uspořádat co nejdříve to pandemická
situace a související omezení dovolí.
Lada navrhuje, aby rozpoČet spolku na rok 2021 byl na příjmové straně navýšen o částku 72 tis.
KČ, která by se vybrala od rodičŮ jako příspěvek na pořízení sezónních j2denek. Rodiče dětí
z PříPravkY by hradili '1 tis, Kč, rodiče předžáků a žáků 2 tis, Kč. Příiomní s navýšením a
s Platbami souhlasÍ, zejména z dŮvodu, že ročnívýdaje na trenéry dosahují částky 600 tis, Kč.
Blanka konstatovala, že řada žákŮ, kteří přecházejí do juniorů, má zájém dál aktivně lyžovat,
závodit a zapojovat se do činnosti, což je jen dobře . Zároveň konstatovala , že byla ve spolupráci
s Radioking s.r.o, obnovena radiová síť.
Na jaře se na hřišti uspořádá brigáda. Celý areá| se uklidí, dotřou se ploty, zprovozní se hřiště.
Termín bude členŮm sdělen po dohodě s Hankou Semerákovou, která só nrigaay chce rovněž
zúČastnit a zároveň přiveze na ukázku zejména mladším členům poháry vyňraňe během této
zimY, Proběhne oddílové fotografování a logy sponzorů, po brigádě se budou péct burty.
Blanka sdělila, že dotace nllŠrUat ČR ve výši 163 tis. Kč jižŠyla připsána ná ueettj. pristinene
Plnění od Under Armer bylo již rovněž dodáno, zejména díky spoiupráci Honzy Neumana. Výbor
Blance a Honzoviza administracivšech papírů spojených s dotacía sponzorských darů děkujÓ.
Přítomní souhlasí, aby spolek vyplatil Hance Semerákové částku is tis. re iato odměňu za
ÚspěŠnou reprezentaci a dosažené velmi dobré sportovní výsledky (1. v čp juniořek, 3. v čp žen),
l díkY jejím výsledkům je TJ Slovan na průběžném 5. mistě v irodnoceni všech Ť.J v cele čŘ.
Přítomní se shodli, že individuální úspěchy členů je nutné (nejen) kvůli sponzorům více
prezentovat (na stránkách, FB profilech apod.).
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