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

č. 212022 zjednání výboru
videokonference přes aplikaci Skype

Zápis

TJ, které se konalo dne

10.04.2022 v18:00 formou

Přítomni: Sochorová, Chalupa, de Rijke, Brož, Neuman (od bodu č. 5), Berger (6 osob)

1.

Přítomní berou na vědomí, že v útený 12,4,2022 se v Trutnově bude konat VH Krajského svazu
lyžařŮ, na nížmohou TJ zastupovat tři delegáti, Budou jimi Blanka, Lukáš Wondráček a Jiří
Matějů.

2.
3,

Přítomní souhlasí s přijetím těchto nových členůTJ: Helena Rapánová (2011), Petr Sorré (2013) a
Kateřina Matasová (2004), V případě posledně jmenované jde o přestup z Janských Lázní.

Závody, které TJ tuto zimu spolupořádala, jsou uvedeny vtabulce před dnešníschůzívšem
rozeslané Blankou. Příjmy ze závodú jsou největšív historii, především díky hojné a dobře
zorganizované pomoci rodičŮ (minimum placených externistů), V rámci závodů byly placeny jen
nezbytně nutné výdaje.

5.

7.

Blanka rovněž rozeslala tabulku s odpracovanými brigádnickými hodinami rodičů.Většina má
řádně splněno, někteří ivýrazně nad rámec pěti dnů. Někteří však splněno zrůzných důvodů
nemají. Antošovým se 2 dny převedou na pomoc Lucie při trénincích,Šindelářovi musí v létě 2 x
(chybí jim také 2 dny) posekat celý sportovní areál na Malé pláni, S podmínkami Blanka rodiče
seznámí na jarní schůzce uspořádané při vyhodnocení sezóny,
Hlavnítrenéři projevili zá]em o zvýšeníjejich odměn. Přítomní se zvýšenímsouhlasí, výše odměn
musí však odpovídat příjmŮm a rozpočtu TJ, navýšení pravděpodobně nebude v takové výši, jak
trenéři nastínili, Odměny musí korespondovat sodměnami v jiných oddílech a zohledňovat poěty
dětí, frekvenci tréninků,administrativní činnost, závodní výsledky, .... Honza navrhuje zvýšení
platu rozdělit na stálou a motivačnísložku. Vhodné by rovněž bylo, pokud by mladší trenéři od
těch staršíchdostávali větší prostor (stavění tratí apod.).
Vzhledem k horšímvýsledkům především v kategorii žactva naše SPS pravděpodobně poklesne
do kategorie 2, což bude mít za následek nižšípříjmy. Naopak v kategorii juniorů a dospělých
jsme na velmi dobrém 6. místě v rámci celé ČR.
Na jaro jsou plánované dvě akce - brigáda na úklid sportoviště a vyhodnocení zimní sezóny
s dětmi a rodiči. Valná hromada se uskutečnína podzim, vhodným termínem je polovina října.
Dalších (,,klidná") schůze výboru se uskuteční v pátek 20. května v 17.00 hodin, místo bude
upřesněno.

B.

Projednány byly možnépersonální změny ve výboru, Jirka Brož na podzim dle vlastních slov
skoněí. Blanka navrhla nového člena z vícero možných (Jan Karásek). Otázka volby Lukáše
Wondráčka do výboru dořešena nebyla, jeho činnost by byla přínosem, nevhodná však je
zaměstnance.

4.

zapsal:

