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 T
J Zápis  č. 11/2012

ze schůze výkonného výboru TJ Sokol Polabiny, konané dne 10. 12. 2012

Přítomni za VV TJ:  p. Červenka (propagace), pí Kárníková (tajemník), p. Krpata (zdravotník),  
p. Kulhánek (místopředseda), p. Vařák (hospodář, matrikář), pí Čechová (org. pracovník),  
p. Čech (člen pověřený Mladkovem), p. Maděra (SPV)  

 
Omluveni:  p. Janeček (předseda), pí Müllerová (org. pracovník)
Přítomni ostatní: 0

Kontrola usnesení z minulých schůzí
2012/063 –  VV ukládá p. Kárníkové pozvat hosty na VH TJ ve spolupráci s p. Čechovou 

› Úkol pokračuje

2012/066 –  VV ukládá p. Červenkovi zajistit zveřejňování výsledků badmintonových turnajů v pardubických perio-
dikách 
› Ze strany p. Červenky zajištěno, potřebuje však dodávat podklady.

2012/068 –  VV ukládá p. Červenkovi dát článek o TJ pro Radniční zpravodaj k přečtení členům VV 
 ›  Pan Vařák navrhl uveřejňovat na propagačních materiálech pro pořádání turnajů, kdo finančně akci 

podpořil

2012/069 – VV ukládá p. Kárníkové zjistit informace o poskytování grantů na rok 2013 u Krajského úřad 
 ›  Formuláře odeslány p. Horáčkovi a následně 2 žádosti předány na KÚ.

2012/070 –  VV ukládá panu Maděrovi oznámit p. Železné, že zatím cvičitelku nepotřebujeme 
 ›  Oznámeno a zároveň dohodnuto s pí Železnou, že začne cvičit od září 2013. Je třeba dohodnout 

odměnu.

2012/071 -  VV ukládá p. Kárníkové zajistit konání VH v restauraci Na Palubě 
 ›  Zajištěno. V únoru je třeba dohodnout podrobnosti. 

2012/072 - VV ukládá všem svým členům připravit návrhy, jak řešit situaci v SPV 
 ›  Úkol trvá. Navrženo zúčastnit se VH SPV 23. 1. a zajistit jim konání VH v restauraci Na Palubě. Je 

třeba zjistit, kdo z členů chce končit.

stav člensKé záKladny (vařáK) 
K 3.12.  673 členů. Pokles o 51 členů. Vzhledem k tomu, že oddíl SPV už není členem ČASPV a nedostává tedy od 
této organizace žádnou dotaci, navrhuje vyčlenit ženy oddílu PVŽ z evidence oddílu SPV a vést je jako členky TJ 
nezařazené v oddíle.
Návrh na opatření:
1) uložit oddílu SPV zajistit evidenci DP ve smyslu usnesení TJ č. 2011/004
2) uložit matrikáři TJ vyčlenění žen PVŽ z oddílu SPV k 1.7.2013

zpráva zdravotníKa (Krpata)
Žádný úraz nenahlášen.

návrh delegátů vv na vh oddílů (vv)
Termíny konání VH oddílů: 
Bowling 18.1. v 18.30 u Kohoutků
Turistický 23.1. v 18 h, Na Palubě
Badminton 11.1.ve 20.30 h, U Koníčka (Pern. náměstí)
SPV 23.1. v 18 h, klubovna
Volejbal 17.1. ve 21.15 h,  restaurace Perštejn

péče o členy (vařáK)
Přednesl výši odměn dobrovolným pracovníkům a zasloužilým členům

návrh propagace „MladKova“ na léto 2013 – p. čech
Pan Čech  nemá žádné návrhy na zvýšení propagace.
Další informace: 
Je třeba nechat udělat novou bránu.
Navrženo dát speciální cenu na Silvestr – buď cenu za pronájem celé chalupy nebo zvýšit cenu za jednotlivce.
Navrženo dát na 2. stranu letáku PVŹ informace o Mladkovu.



z
á

p
is

 z
e

 s
c

h
ů

z
e

 v
v

 t
j

 2/2

v
ý

k
o

n
n

ý
 v

ý
b

o
r

 T
J sdělení členů vv tj:

p. Červenka
»  omlouvá se z VH 6.3.

p. Vařák
»  Dotace pro oddíl badmintonu TJ od MM Pardubic 62 300 Kč
Navrhl zvýšení hrubých mezd cvičitelek PVŽ a p. Čechové. 
p. Misíková 600 Kč
p. Erlebachová 390 Kč
p. Tauferová 410 Kč
p. Čechová 340 Kč
p. Štanclová 85 Kč/h
p. Vařák 1250 Kč
navrženo a odsouhlaseno členy VV

p. Maděra 
»   Požádat předběžně od 1. 9. 2013 o změnu termínu cvičení na úterý 18–19 h v malé tělocvičně.
Zumba – 15 cvičenek, p. Erlebachová často nemocná.
Je třeba provést kontrolu na cvičení PVŽ – přislíbil p. Čech.
Navrhl úpravu sestupu cen (plateb) za předplatné cvičení PVŽ:

Září  říjen listopad prosinec leden únor březen duben  květen
500 500 450 450 400 350 300 250 200

usnesení vv tj

2012/046 –  VV odsouhlasil zvýšení mezd: p. Misíková 600 Kč; p. Erlebachová 390 Kč; p. Tauferová 410 Kč; p. 
Čechová 340 Kč; p. Štanclová 85 Kč/h; p. Vařák 1250 Kč

2012/047 – VV odsouhlasil výši odměn dobrovolným pracovníkům a zasloužilým členům pro rok 2013

2012/048  – VV odsouhlasil zvýšení dotací oddílu badmintonu o 5 000 Kč a oddílu volejbalu o 1 400 Kč

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

 2012/072 – VV ukládá všem svým členům připravit návrhy, jak řešit situaci v SPV 
  Termín: do příští schůze

2012/073 – VV ukládá p. Janečkovi projednat účast VV na výborové schůzi odd. SPV

2012/074 –  VV ukládá p. Kárníkové připravit dopisy o pronájmu tělocvičen Polabiny II a Polabiny III na 1. polole-
tí 2013 a projednat změnu termínu cvičení PVŽ a SPV 

schůze skončena v 21.00 h.

plán na příští schůzi vv Konanou dne 14. 1. 2013 (18.30 h.)
„Péče o členy“ za rok 2012 (Vařák)
Vyhodnocení plnění usnesení (oddílů i VV) z VH (zástupci oddílů ve VV, Kárníková)
Kontrola plnění harmonogramu prací v Mladkově (Čech)
Návrh harmonogramu. prací v Mladkově na rok 2013 (Čech)
Návrh možností na nové akce TJ (Ing. Čechová/Müllerová)

 Zpracovala: Dana Kárníková
TJ Polabiny Pardubice

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


