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 T
J Zápis  č. 10/2012

ze schůze výkonného výboru TJ Sokol Polabiny, konané dne 8. 11. 2012

Přítomni za VV TJ:  p. Červenka (propagace), p. Janeček (předseda), pí Kárníková (tajemník), p. Krpata (zdra-
votník), p. Kulhánek (místopředseda), p. Vařák (hospodář, matrikář), pí Čechová (org. pra-
covník), pí Müllerová (org. pracovník),  

 
Omluveni:  p. Čech (člen pověřený Mladkovem), p. Maděra (SPV)
Přítomni ostatní: zástupci oddílů p. Tošovský, p. Syřišťová, p. Horáček, p. Müller, p. Kubanová a p. Dvořák

Kontrola usnesení z minulých schůzí
2012/044 –   VV ukládá panu Maděrovi projednat s p. Železnou cvičení PVŽ 

›    jp. Tauferová slíbila cvičit do konce příštího pololetí, oznámit p. Železné

2012/047 -  VV ukládá p. Červenkovi pokračovat ve zjišťování možnosti článku v pardubických periodikách 
 ›    p. Červenka poslal materiály do Pardubických listů, otisknou kratší článek o programu turistického 

oddílu a náboru na cvičení Zumba. Větší článek do Radničního zpravodaje.

2012/053 – VV ukládá p. Janečkovi prověřit zrušení členství pí Reslové v oddílu SPV 
 ›    splněno 

2012/055 - VV ukládá p. Vařákovi zkonzultovat možnost podvojného účetnictví 
 ›    zrušeno

2012/060 -  VV ukládá p. Kárníkové odeslat smlouvy o dotaci na ČSTV 
 ›    splněno

2012/061 - VV ukládá p. Janečkovi projednat zveřejnění článku o TJ v Radničním zpravodaji 
 ›    splněno

2012/062 -   VV ukládá p. Kárníkové zjistit možnosti konání VH v hotelu Harmony a restauraci Polabí 
›    splněno. Zamluveno v restauraci Na Palubě v Polabinách. Je třeba ještě domluvit cenu.

2012/063 -   VV ukládá p. Kárníkové pozvat hosty na VH TJ ve spolupráci s p. Čechovou 
›    Úkol trvá.

 2012/064 -  VV ukládá p. Janečkovi informovat se na MÚ Polabiny o způsobu získávání dotací a o termínu přiděle-
ní dotace na dětské odpoledne r. 2013 
›    MÚ Polabiny odsouhlasil formou dodatku ke smlouvě rozdání cen z Dětského odpoledne při turnaji 

v badmintonu

2012/065 - VV ukládá všem členům VV připravit si dotazy na předsedy oddílů na příští schůzi 
 ›    splněno

2012/066 -   VV ukládá p. Červenkovi zjistit možnosti zveřejňování výsledků badmintonových turnajů v pardubic-
kých periodikách 
›    úkol trvá

2012//067 -   VV ukládá p. Kulhánkovi dát na web. stránky informace oddílu SPV o zahájení cvičení, pokud oddíl 
SPV dodá konkrétní požadavek 
›    oddíl SPV nepožadoval

schůzKa se zástupci oddílů
p. Tošovský, oddíl turistiky – Pardubická podkova připravena, plán na 1. pololetí 2013 hotový, vyšší věkový průměr
p. Kubanová, oddíl volejbalu žen – snížen počet tréninků na 1x týdně
p. Horáček, oddíl badmintonu – je nutno neustále žádat o dotace, oddíl má dostatek mládeže, výborné výsledky 
v turnajích, pro nedostatek tréninkových ploch v Pardubicích zajištěn trénink v Hradci Králové, žádost o zvýšení 
ceny na 3 Kč/km při cestě do Slovinska (podle sdělení p. Vařáka cena již zvýšena na 2,50 Kč/km), požadavek 
na zjištění informací o grantech na rok 2013 u Krajského úřadu Pardubice, požadavek na p. Červenku na zajištění 
zveřejňování výsledků turnajů v tisku
p. Syřišťová, oddíl SPV – na letošek přihlášeno pouze 24 dětí, 3 cvičitelé chtějí ukončit činnost, situace v oddíle 
špatná. Ze strany VV podán návrh na zvýšení propagace, využít zkušenosti p. Maděry, změnit název oddílu, aby byl 
srozumitelnější, dát na webové stránky požadavek na nové cvičitele a pokusit se získat další funkcionáře. Zrušení 
členství p. Reslové má na starosti p. Jiránková. P. Vařák navrhl udělit čestné členství p. Nimrichtrové.
p. Müller, oddíl bowlingu – stabilní základna, informace o podzimní lize, vykonali brigádu v Mladkově
p. Vařák – přednesl zprávu o hospodaření jednotlivých oddílů. 
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 T
J Návrh pláNu práce vv Na roK 2013

Návrh p. Kulhánek do týdne rozešle e-mailem všem členům k prostudování do příští schůze 

disKuze o situaci v oddíle spv
Je třeba zajistit nové trenéry. P. Janeček bude s p. Syřišťovou řešit, co dál.

sděleNí čleNů vv tj:
p. Maděra (přednesl p. Kulhánek)
»  Je třeba provádět kontrolu na cvičení PVŹ. Je třeba nakoupit nové cvičební pomůcky – dá se do rozpočtu. Návrh 

na zvýšení odměny pí. Erlebachové.

p. Vařák
»   navrhl zvýšení mezd cvičitelek PVŽ a p. Čechové. VV souhlasí, je ale třeba dát k vyjádření p. Maděrovi. 
»  oznámil svůj úmysl skončit ve funkci hospodáře a požádal, aby se začal shánět někdo nový.

p. Čech (přednesl p. Kulhánek)
»  Pozemek, kde se dosud parkovalo, byl obcí dán do pronájmu panu Bokovi, je třeba řešit nové parkování

p. Kulhánek
»  Turnaje v badmintonu se zúčastnilo 138 hráčů. V souladu s dodatkem ke smlouvě byly dětem rozdány ceny 

z dětského odpoledne.

platNé úKoly uložeNé usNeseNím vv tj

2012/063 -  VV ukládá p. Kárníkové pozvat hosty na VH TJ ve spolupráci s p. Čechovou 
  Termín: začátek února

 2012/066 -   VV ukládá p. Červenkovi zajistit zveřejňování výsledků badmintonových turnajů v pardubických perio-
dikách Termín: do příští schůze

2012/068 -  VV ukládá p. Červenkovi dát článek o TJ pro Radniční zpravodaj k přečtení členům VV 
  Termín: co nejdříve

2012/069 -  VV ukládá p. Kárníkové zjistit informace o poskytování grantů na rok 2013 u Krajského úřadu 
  Termín: co nejdříve

2012/070 –  VV ukládá panu Maděrovi oznámit p. Železné, že zatím cvičitelku nepotřebujeme 
  Termín: do příští schůze

2012/071 -  VV ukládá p. Kárníkové zajistit konání VH v restauraci Na Palubě 
  Termín: do příští schůze 

2012/072 - VV ukládá všem svým členům připravit návrhy, jak řešit situaci v SPV

schůze skončena v 21.00 h.

pláN Na příští schůzi vv KoNaNou dNe 10. 12. 2012 (18.30 h.)
Stav členské základny (Vařák)
Zpráva zdravotníka (Krpata)
Návrh delegátů VV na VH oddílů (VV)
Návrh „Péče o členy“ na rok 2013 (Vařák)
Návrh propagace „Mladkova“ na léto 2013 (Čech)

 Zpracoval: Dana Kárníková
TJ Polabiny Pardubice

www.tjpolabiny.cz, e-mail: tj-sokol@wo.cz


