
VÝbor TJ Slovan, lč: 00653896
ňá"-p"a s"ězroú 23o,54221pec pod Sněžkou

Zápis é.61202:- zjednání výboru TJ, které se konalo dne 30,íí,2022 ví9:00 formou

videotonference přes aplikaci Skype

Přítomni: Sochorová, Chalupa, Cink, Karásek, Bartschová, Berger
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Blanka shání místo pro možnost konání předzávodní schůzky organizátorů s vedením oddílŮ (FlS

závody, pátek a.ooJt",)a á-zt. t"aná 2ó;;,- náu"ěirl ná Ho-rizontu bude tradiČně vYuŽÍvaný

salonek obsazen lidmi z lnogy. Jde o účast 
""á'gďÓ.on. 

Michal nabízí prostory UK na rekreaČním

středisku VaK na Velké pláni nebo prostorv_ uá .ňór"eenské místnosti v bývalé ÚPské Škole,

Blanka sdělila, že v čsoB, u níž má TJ úeeř ň!Čnáá opr."vit chyoní udái o sidle T (z čp, 188 na

it,il?J.?:3)unn,.n jízdenek přes rodiče je letos velmi. s.loŽité.a chaotické. Existují rŮzné skupiny

dětí a rodičů, které mají nárok na slevy poe".-e, i"=,n:l "),.problém jako téměř vždy vznikl u

Czech skipassu ". ňárt"uováním pĚdností (tY'lze,p9yz9.pro.jízdenky pořízení přes TJ, nikoliv

přes žádné jiné), Rodře úuoou n,áoit ;iro-"niý ná,ie"t rj, viiva k piatbě jim bude zaslaná e_

mai1em. V pátek budou jízdenky"nromaoně'ui,u"onůti, Blanka soeiita, že smlouva o reklamě

urrurrána d urOOU PLÚS s,r,o, bude uzavřena i letos,

Hřiště je po zimě ,xrirJř, i"e"tx". ruáiň"-jr"o jeho zprovozněním bude opět uspořádána

9l:ili"oráci absolvovali zdravotní pjŤI*ry"::..zdravotnick ém zařízeni MuDr. Romana salaje,

R áiit" pr"nriOur Oyt" dobrá, ceny za ně byly příznivé,

Na Horizontu úspěšně proběhlo školení t."riláď;ň,;kolitelem byl Luboš Dlabola, Tomáš Matas a

J ohana H rad ilová .e, iďeáslni ri stej n éh_o_školen í vyšš í u r9unP_ y P raze.

Dotace města na elnnJs-tiJ u .cá zozs oJo-e e iiiiitstis. Kó. Dotace od NSA na stejný rok bude

L","ť"xJlil§;Íi".ounr".í s návrhem na hřišti na Malě pláni umístit novou městskou sportovní

halu. S vedením rl á tómio ia*eru nixoo nepon"] ?9b?.t", 
o vzniku haly se v posledních dnech

rozšířila v místních komunálních politickýáň 
-riúi,n, 

Vznik kryté haly je jistě žádoucí, ale ne na

úkor jediného o"nrou-nino .nutt*uňreníhó il;,t;iŠie. Hriste, řtere vYuŽivá i zŠ a jiné subjektY' je

ňuiné pro běžnou tréninkovou óinnost TJ,

Blanka sdělila, ze ma Jomá nouou várku oblečení UA pro děti z TJ. Výběr byl opět velmi složitý,

obleóení se nechá;ň*;ilogem TJ a následně bude Předáno dětem.


