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J Zápis  č.5/2012

ze schůze výkonného výboru TJ Sokol Polabiny, konané dne 14. 5. 2012

Přítomni za VV TJ:   pí Čechová (org. pracovník), p. Čech (člen pověřený Mladkovem), p. Červenka (propa-
gace), p. Janeček (předseda), pí Kárníková (tajemník), p. Kulhánek (místopředseda), 
p. Maděra (SPV), pí Müllerová (org. pracovník), p. Vařák (hospodář, matrikář)

 
Omluveni: 0
Neomluveni: p. Krpata (zdravotník),
Přítomni ostatní: 0

Kontrola usnesení z minulých schůzí
2012/022 –   VV ukládá panu Čechovi zajistit opravu prasklé vody 

›    splněno

2012/023 –  VV ukládá panu Kulhánkovi dodat panu Vařákovi kopie smlouv 
 ›    splněno

2012/027 –  VV ukládá panu Červenkovi požádat e-mailem jednotlivé oddíly o zaslání požadavků na propagaci 
a sestavit „harmonogram“ 
›    splněno

2012/028 –   VV ukládá panu Červenkovi připravit článek o TJ  
›    zatím nenapsáno – nedostatek informací, je třeba, aby vedoucí jednotlivých oddílů poskytli podkla-

dy, odloženo na příště

2012/029 -  VV ukládá panu Červenkovi zjistit cenu inzerátu v místních novinách 
›    ceny za inzeráty mimo naše možnosti, spíše by bylo vhodné řešit formou článku v místních novinách 

a upozornit na aktivity TJ  – připraví p. Červenka ve spolupráci s p. Maděrou

2012/030 - VV ukládá p. Maděrovi domluvit se s paní Tauferovou a případně zajistit novou cvičitelku 
 ›    p. Tauferová přislíbila cvičit do konce letošního roku. Od nového roku je nutno zajistit novou cviči-

telku. Je třeba dát inzerát na webové stránky, poptat se v oddílech. Cvičení žen se bude platit i na-
dále na celý rok.

2012/031 - VV ukládá svým členům posoudit leták pro chalupu Mladkov a navrhnout případné úpravy 
 ›    splněno

2012/033 -  VV ukládá příslušným zástupcům oddílů rozdat letáky pro chalupu Mladkov v jednotlivých oddílech 
(až bude po korekturách k dispozici) 
›    úkol pokračuje - letáky vytištěny a budou rozdány v oddílech

2012/033 –   VV ukládá panu Čechovi zaslat zprávu o provedených opravách na Mladkově KRK 
›    splněno

2012/034 –   VV ukládá zástupcům oddílů v TJ předat na příští schůzi VV požadavky na tělocvičny na příští školní 
rok 
›    splněno. Je třeba napsat dopisy školám s požadavky na tělocvičny. P. Janeček s p. Dvořákem navští-

ví osobně jednotlivé školy.

2012/020 -   VV ukládá panu Červenkovi a panu Kulhánkovi dořešit situaci s výměnou reklamy na webu s pevností 
Bouda 
›    p. Kulhánek umístil link pevnosti Bouda na naše stránky, pan Červenka zjistí jestli takto vyhovuje

Návrh propagace cvičeNí pvŽ
Přednesl p. Maděra. Viz příloha.

aKtualizace platNých usNeseNí
Pan Kulhánek rozdal seznam usnesení všem členům VV k prostudování.

DoDáNí poŽaDavKů Na tělocvičNy oD oDDílů
Požadavky předány.

sDěleNí přeDseDy tj
» pan Janeček zažádal MÚ Polabiny o zvýšení dotace na 20 tisíc Kč. 
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sDěleNí čleNů vv tj:
pan Čech
» Na chalupu Mladkov zakoupen a nainstalován nový bojler 125 l. Cena s prací 13 tis. Kč.

pí Čechová
» Zkusit, zda by šla uplatnit u České pojišťovny náhrada za škody způsobené mrazem.

pan Kulhánek
» V Praze Vinoři se ve dnech 28.-29.4. 2012 konalo Mistrovství ČR kategorie hráčů do 13 let v badmintonu. 
Republikového šampionátu, na kterém startovalo 28 nejlepších dívek a 28 nejlepších chlapců z celé ČR se zú-
častnilo sedm mladých pardubických hráčů. Umístění hráčů TJ Sokol Polabany Pardubice:
Michaela Fuchsová si ve dvouhře, čtyřhře a smíšené čtyřhře vždy vybojovala pěkné třetí místo. Pavlína Krpatová 
skončila ve smíšené čtyřhře na druhém místě a společně s M. Fuchsovou na třetím místě ve čtyřhře a 17.-23. 
ve dvouhře. Ostatní hráči: A.Seibrtová, 17-23 ve dvouhře, 9-16 ve smíšené čtyřhře a 5-9 ve čtyřhře; R. Bártová 
24-28 ve dvouhře 9-16 ve čtyřhře; L.Krpatová 17-24 ve smíšené čtyřhře; M.Vykydal 24-28 ve dvouhře 9-16 
ve smíšené čtyřhře a 9-16 ve čtyřhře; F.Oborník 5-8 ve čtyřhře

usNeseNí:
2012/036 –  VV ukládá vedoucím jednotlivých oddílů předat p. Červenkovi podklady pro vytvoření článku o TJ 

do místních novin

2012/037 –  VV ukládá p. Červenkovi a p. Maděrovi připravit článek o TJ do místních novin jako náhradu za inzeráty

2012/038 -   VV ukládá pí Kárníkové napsat dopisy školám s požadavky na tělocvičny na příští školní rok 
a p. Janečkovi s p. Dvořákem tyto školy navštívit

2012/039 -  VV ukládá p. Červenkovi kontaktovat pevnost Bouda, zda jim bude vyhovovat reklama na našich 
webových stránkách

2012/040 -  VV ukládá p. Kulhánkovi vytvořit letáky na všechna cvičení na příští školní rok

2012/041 -  VV ukládá p. Čechovi  kontaktovat Českou pojišťovnu a zkusit uplatnit škodu při mrazech v Mladkově

2012/042 -  VV schvaluje propagaci na PVŽ

platNé úKoly uloŽeNé usNeseNím vv tj

0

schůze ukončena v 19:45 h.

pláN Na příští schůzi vv KoNaNou DNe 11. 6. 2012 (18.30 h.)
Stav hospodaření za 1. pololetí   (Vařák)
Návrh propagace „Mladkova“ na zimu 2012–13  (Čech)

 Zpracoval: Dana Kárníková
TJ Polabiny Pardubice

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



Podklady pro VV TJSPP na schůzi dne 14.5.2012 + doplněno dohodnuté na schůzi VV TJSPP 

 

1) Návrh propagace PVŽ 

- Úprava stávajícího webu TJSPP do lákavější podoby o cvičení na příští rok - schváleno 

- Odkaz na web (viz bod výše) na vyhledávacích portálech (SEZNAM.CZ apod.), sportovních 

portálech a webech místních úřadů, magistrátu, kraje a informačních serverech o 

Pardubicích – schváleno (bez plateb za inzerci) 

- Vytvoření informačních letáčků na jednotlivá cvičení + letáčku hromadného pro všechna 

cvičení - schváleno 

- Umístění (dodání) informačního letáčku (viz. bod výše): 

 Do všech odd. TJSPP (ideálně jeden leták na každého člena) - schváleno 

 V elektronické podobě ke stažení na webu TJSPP - schváleno 

 Do ordinací lékařů v Polabinách, Trnové a Rosicích + do PKN - schváleno 

 Do kadeřnictví v Polabinách, Trnové a Rosicích - schváleno 

 Do bytových domů v Polabinách, Trnové a Rosicích (na nástěnky a informační tabule, 

případně vylepit na sklo vchodových dveří) - schváleno 

 Do škol, kde nyní cvičíme (je-li to možné, tak vylepit, případně dostat na web školy) - 

schváleno 

 Na informační místa (tabule, vývěsky) místních úřadů (Polabiny - obvod II. a Rosice – 

obvod VII.) - schváleno 

 Nechat vyhlásit místním rozhlasem na MÚ Rosice – obvod VII. - schváleno 

 Donést letáky do Infocentra pod Zelenou Bránu - schváleno 

 Vylepit na reklamní letákové plochy – nutno počítat s platbou, bude zjištěna cena a 

pak se rozhodne 

 Inzerce do místních novin a to jak komerčních, tak informačních vydávaných MÚ a 

magistrátem) – u komerčních novin nutno počítat s platbou, zvážit PR 

Propagace by měla být opakovaná a to ve třech fázích: 

- Před prázdninami (druhá polovina května + červen) – letáky mohou obsahovat ještě ne 

úplně upřesněné informace (např.  o konkrétním datu začátku cvičení) 

- Před začátkem cvičení, tzn. druhá polovina srpna – leták bude obsahovat konkrétní 

informace 

- Po začátku cvičení (tzn. konec září, začátek října) – bude se lišit obsah letáku, tato fáze se 

použije pouze v případě malého počtu přihlášených osob 

S tímto souvisí: 

- Volně dostupné letáčky na vylepení by měly být odtrhávací s informací o dni a hodině 

cvičení, tel. číslem, e-mailem a webem. – bude se realizovat 

- Maximální kapacita jednotlivých cvičení? – Pol. IV. = 35 (nyní 36); Pol. III. = 45 (nyní 20); 

Pol. II. = 30 (nyní 18) 

- Koho umístit jako kontaktní osobu do letáčků pro registraci (rezervaci) a podávání 

informací, jde o e-mail a tel. číslo? – dohodnuto, že to bude Emil Vařák 



- Na který den dát první osobní registraci + výběr peněz (tento den zároveň bude prvním 

dnem cvičení – je třeba smlouva na tělocvičny) a kdo při tom pomůže (zápis registrace, 

výběr peněz, potvrzení o zaplacení? – budou zajištěny nové smlouvy na tělocvičny a pak 

bude určen první den cvičení, pomoc při úvodní registraci bude dohodnuta před touto 

registrací, kdy to bude pravděpodobně někdo z VV + bude požádán o pomoc p. Dvořák 

- Zvážit, zda-li neudělat první hodinu cvičení formou propagace zdarma, rozhodne se dle 

počtu přihlášených (registrovaných) po první fázi propagace 

- Na počátku cvičení budeme nabízet pouze celoroční předplatné, teprve v pozdější době se 

zváží využití předplatného formou prodání průkazky na 5 cvičení za 250 Kč (nejprve na 

konkrétní cvičení, pak formou přenosnou na všechna 3 cvičení) 

- Převzal jsem bloček na peníze a průkazky na 5 cvičení po 250 Kč 

 

2) Odchod pí. Tauferové z role cvičitelky 

Na základě komunikace s pí. Tauferovou bylo dohodnuto, že je ochotna cvičit do konce 

kalendářního roku 2012 (tedy je možno nasmlouvat tělocvičnu od září do konce prosince), 

pak je třeba mít již novou cvičitelku.  Byl jsem informován pí. Tauferovou, že takto se k tomu 

staví i její zástupkyně pí. Förstlová (s tou ještě budu mluvit). 

S tím souvisí: 

- Nutnost najít novou kvalifikovanou cvičitelku (dát informaci na web TJSPP, poptat po 

oddílech, dát poptávku do škol (učitelky apod. můžou mít kvalifikační předpoklady) - 

schváleno 

- Zjistit, jaké podmínky nové cvičitelce dáme (hmotné vybavení, možnost zajistit nějaké 

certifikační proškolení na cvičitelku, kolik za hodinu – najít podklady, a dát mi je do 

desek, tj. kolik berou cvičitelky za jedno cvičení) – podklady o platech cvičitelek již mám u 

sebe k naskenování, dle těchto podkladů s ohledem na ostatní cvičitelky bude určena 

nabídková mzda za hodinu pro novou cvičitelku 

- Vybrat peníze na cvičení pouze na půl roku (tzn. září až prosinec), taktéž smlouva se 

školou (Polabiny III.) pouze na toto období a pak případně neobnovovat? – vybírat peníze 

budeme na celý rok dopředu 

 

3) Ostatní 

- Cvičitelka Mgr. Erlebachová vznesla požadavek na navýšení sazby za hodinu cvičení (tj. 

její hrubé mzdy za hodinu) z 80 Kč na 100 Kč – dohodnuto, že se počká s případným 

navýšením peněz na počátek nového roku cvičebního roku (tj. září), dle toho, kolik bude 

cvičenek (odměna cvičitelky musí kopírovat počet přihlášených osob) 

- Je třeba ještě vytisknout letáky na Mladkov, pakliže ano, jaké (velikost A4, A5 nebo A6) a 

v jakém počtu? – letáky momentálně již nejsou třeba 

 

Kurzívou zapsány změny a dodatky učiněné 14.5.2012 večer na VV TJSPP. 

Tento zápis vyhotovil ve finální variantě (tzn. včetně dopsání dodatků kurzívou) dne 15.5.2012 

dopoledne Pavel Maděra, zápis byl zaslán e-mailem celému VV SPP. 


