
Výbor TJ Slovan, tČ: 00653896
Pec pod Sněžkou 230,5422í Pec pod Sněžkou

Zápis é.612021 zjednání v,ýboru TJ, které se konalo dne 17.12.2021 v í5:00 vrestauraci na
pensionu Post v Peci pod Sněžkou

Přítomni: Sochorová, Brož, de Rijke, Neuman, Bartschová, Berger (6 osob)
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Blanka sdělila, že žádost o dotaci od NSA na rok 2022 ve výši 163 tis. Kč byla úspěšně odeslána.
TJ má zřízenu datovou schránku (DS). Dle Blanky DS funguje. Přístupové údaje, které přišly všem
členům výboru, přišly omylem a zbytečně, měly přijít jen předsedkyni.
Kdo z trenérů má jet do zahraničí (na ledovec), musí být třikrát očkován. Problém s tím měl Martin
David, ale vše směřuje ke zdárnému vyřešení. Žaci, Xteri nově závodí ve své kategorii, jsou bez
bodů, během loňské zimy se nezávodilo a žádné tudíž nemají. Během prosince Maňin David jezdí
se žáky po závodech, Ondra Švaral především trénuje.
Více trenérů především pro kategorie přípravka a předžáci, než je současných 6, již nelze
finančně utáhnout. Menší skupinky dětí proto nelze vytvořit. Do trenérské činnosti (pomoc
s nejobsáhlejšískupinou) se zapojila Mgr. Lucie Antošová.
Doplatek za sezónní jízdenky na zimu 2021122 bude činit cca 243 tis. Kě. Loni uhrazené
neprolyžované částky budou od MEGY PLUS s.r.o. dobropisovány. Provozovatel rovněž zachoval
loňské ceny. Problém je s covid pasy pro malé, tj. neočkované, děti do 12let, Na Javoru musí
všechny děti během tréninků procházet turnikety, některé děti to nedodžují a to se oprávněně
nelíbí řediteli areálu.
Přítomní souhlasí s vyplacením jednorázové odměny Lukáši Wondráěkovi za jeho péči o areál
hřiště a administrativníčinnosti, kteným se věnuje,
Přítomní se shodli, že za rodičovskou brigádu bude uznáván celodenní doprovod s odpovídající
péčí o děti na závodech mimo Pec. Rozsah činnost musí odpovídat celodenní náplni jako při
organizaci závodů v Peci.
Přítomní se shodli, že na rok 2023 bude zvýšena výše členského příspěvku pro ty kategorie, jimž
se kupuje celosezónníjízdenka. Současná výše příspěvku (7 až 9 tis. Kě) již bohužel neodpovídá
výši výdajů za celosezónní jízdenky. Zména bude schválena na jarní valné hromadě. BudeJi
možné koupit dětem levnějšíjízdenku přes město, členská základna o tom bude informována.

5.

6,

7.

8.


