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 T
J Zápis  č.7/2012

ze schůze výkonného výboru TJ Sokol Polabiny, konané dne 20. 8. 2012

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

 
Omluveni: p. Červenka (propagace), p. Krpata (zdravotník)
Neomluveni: pí Müllerová (org. pracovník)
Přítomni ostatní: 0

Kontrola usnesení z minulých schůzí
2012/043 –  VV odsouhlasil jednotnou platbu 500 Kč pro všechna cvičení PVŽ 
 ›    Je nutno zrušit ustanovení 2010/023 a doplnit ustanovení 2012/043 o cenu za permanentku

2012/044 -  VV ukládá p. Maděrovi projednat s pí Železnou cvičení PVŽ 
 ›    Jediná zájemkyně pí Železná může cvičit pouze v Út a Pá. Nutno prověřit změnu termínu cvičení od 

1. ledna na škole. Zatím nebude možná změna cvičitelky ohlášena

2012/045 -  VV ukládá p. Červenkovi dodat krátký článek do Radničního zpravodaje do uzávěrky 14.6. 
 ›    Článek do novin došel až po uzávěrce, zatím zveřejněn na webu MÚ Polabiny, úkol pokračuje

2012/046 -  VV ukládá p. Vařákovi předat p. Červenkovi podklady o dotacích pro článek 
 ›    splněno

2012/047 –  VV ukládá p. Červenkovi zjistit možnosti článku v Pardubickém kraji 
 ›    prodlužuje se

2012/048 –   VV ukládá předsedům oddílů informovat o povinnosti vyhotovit zápis o úrazu a nahlásit ho zdravotní-
kovi 
›    nutno zaslat tuto informaci předsedům oddílů e-mailem

stav člensKé záKladny tj
Přednesl p. Vařák. Došlo k poklesu členů. Je třeba vyřešit zrušení členství pí Reslové. Za vyřešení odpovídá 
M.Janeček 

Organizační zajištění zápisu dO pvŽ 
Přednesl p. Maděra. Probíhá rozdávání letáků. 10.9. a 11.9. je třeba pomoci při zápisu do cvičení (v případě po-
třeby zástupu za P. Maděru přislíbili účast 10.9: … a 11.9. M. Janeček). Vzhledem k termínu zápisu a dětského dne 
dohodnut přesun schůze VV TJ na 17.9.2012. 

KOntrOla zajištění hOdin v tělOcvičnách před začátKem cvičení
Pronájem tělocvičen projednán, na začátku školního roku je třeba vyzvednout smlouvy, zajistí D. Kárníková.

předání pOdKladů K aKtualizaci www stráneK
Podklady je třeba předat do 27.8.2012 – informovat předsedy oddílů e-mailem.

KOntrOla plnění harmOnOgramu prací v mladKOvě
Zprávu přednesl p. Čech.
 

sdělení předsedy: 
0
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J sdělení členů vv tj:

p. Vařák
»  TJ obdržela 10 tis. Kč jako příspěvek na badmintonovou školičku – peníze budou převedeny na oddíl badmin-

tonu
» 2 dopisy týkající se ČSTV – dohodnuto nereagovat

p. Kulhánek
» je třeba žádat o dotace na specifické akce (viz projekt Školička)
» od svazu badmintonu příspěvek 14 tis. Kč – pro letošek vyřešeno
» Univerzita Pardubice zdražila pronájem tělocvičny o 15 %

p. Čech
» 20. září začíná liga.

Ing. Čechová:
»  informace o přípravě sportovního odpoledne pro děti – dosud není stanoveno místo a termín, protože školy 

zatím nefungují. S oddíly dohodnuty disciplíny. Bylo by dobré zajistit ozvučení. Jednotlivé oddíly připravují 
disciplíny, nákup cen zajistí pí Müllerová, pro zajištění soutěží budou zakoupeny 2 míče na odbíjenou, zajistí 
P. Maděra

usnesení:
2012/051 –  VV odsouhlasil jednotnou platbu 500 Kč pro všechna cvičení PVŽ s platností od 1.9.2012. 

Permanentka na 5 hodin 200 Kč.

2012/051 – VV ukládá panu Janečkovi prověřit ve škole možnost změny termínu cvičení PVŽ z Po na Út od 1/2013

2012/052 -  VV ukládá pí Kárníkové oznámit e-mailem předsedům oddílů povinnost sepsat zápis při úrazu a připo-
menout dodání podkladů pro úpravy webových stránek TJ

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

2012/054 - VV ukládá pí Kárníkové vyzvednout ve školách smlouvy o pronájmu tělocvičen

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

2012/056 -  VV ukládá p. Ing. Čechové a Müllerové pokračovat v přípravách dětského dne ve spolupráci s jednotli-
vými oddíly

2012/057 –  VV schvaluje zvýšení dotace pro oddíl badmintonu o 10 000 Kč (dotace kraje pro oddíl badmintonu)

platné úKOly ulOŽené usnesením vv tj

2012/044 – VV ukládá panu Maděrovi projednat s p. Železnou cvičení PVŽ

2012/047 - VV ukládá p. Červenkovi zjistit možnosti článku v Pardubickém kraji

schůze ukončena v 20:30 h.

plán na příští schůzi vv KOnanOu dne 17. 9 2012 (18.30 h.)
Zpráva z průběhu zápisu žactva SPV   (Maděra)
Zpráva z průběhu zápisu PVŽ    
případně návrh na dodatečnou propagaci PVŽ  (Maděra)  
Kontrola usnesení z VH oddílů a z VH TJ  (VV)

 Zpracoval: Dana Kárníková
TJ Polabiny Pardubice

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


