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 T
J Zápis  č. 8/2012

ze schůze výkonného výboru TJ Sokol Polabiny, konané dne 17. 9. 2012

Přítomni za VV TJ:   p. Červenka (propagace), p. Janeček (předseda), pí Kárníková (tajemník), p. Kulhánek 
(místopředseda), p. Vařák (hospodář, matrikář), pí Müllerová (org. pracovník)

 
Omluveni:  p. Krpata (zdravotník), pí Čechová (org. pracovník), p. Čech (člen pověřený Mladkovem), 

p. Maděra (SPV)
Přítomni ostatní: 0

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

 ›    úkol pokračuje

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 
›    splněno

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

2012/054 –  VV ukládá pí Kárníkové vyzvednout ve školách smlouvy o pronájmu tělocvičen 
 ›    splněno

2012/055 -  VV ukládá p. Vařákovi zkonzultovat možnost podvojného účetnictví 
 ›    přesouvá se na konec roku, p. Kulhánek nejprve domluví konzultaci s odbornicí na podvojné účet-

nictví

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

2012/044 –  VV ukládá panu Maděrovi projednat s p. Železnou cvičení PVŽ 
 ›    zatím nic nového

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

vyhodnocení sportovního dětsKého odpoledne
Přerušeno pro nepřízeň počasí. Na přípravu málo času, příště je třeba informovat o přidělené dotaci dříve. 
Odsouhlaseno předat nakoupené ceny oddílu badmintonu pro akci badmintonový turnaj pro děti. Nakoupené míče 
získá oddíl SPV. Míče je třeba nejdříve zaevidovat. Pan Janeček projedná s dárcem příspěvku MÚ Polabiny.

zpráva z průběhu zápisu žactva spv (p. Maděra)
vzhledem k tomu, že zápis teprve probíhá, přesouvá se na příští schůzi.

zpráva z průběhu zápisu pvž, případně návrh na dodatečnou propagaci pvž (p. Maděra)
Viz zpráva. Zatím přihlášeno 53 cvičenek, zaplatilo 50 cvičenek. Zahájena dodatečná propagace.

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

0

sdělení členů vv tj:

p. Vařák
»  Připomínky k pozdnímu termínu zápisu oddílu SPV a k celkové situaci v oddíle.
»  Je třeba připravit chalupu v Mladkově na zimu a zvýšit její propagaci, např. rozdávat letáky při zápisech do 

jednotlivých oddílů.

p. Čech
» 500 ks letáků Mladkova má p. Dvořák a že je dodá na zápis do SPV, který se koná dne 19.9.

usnesení:
2012/058 –  VV ukládá p. Janečkovi informovat MÚ Polabiny o průběhu dětského sportovního odpoledne a o způ-

sobu rozdání cen.  Termín: do příští schůze

2012/059 –  VV ukládá p. Červenkovi zahrnout do připravovaného článku informace o výhodách cvičení v oddíle 
SPV pro děti.  Termín: do příští schůze

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 
 Termín: do příští schůze

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

2012/053 – VV ukládá p. Janečkovi prověřit zrušení členství pí Reslové v oddílu SPV 
 Termín: do příští schůze

2012/055 - VV ukládá p. Vařákovi zkonzultovat možnost podvojného účetnictví 
 Termín: do konce roku

schůze ukončena v 20:15 h.

plán na příští schůzi vv Konanou dne 8. 10. 2012 (18.30 h.)
Zpráva z průběhu zápisu žactva SPV (p. Maděra)
Kontrola usnesení z VH oddílů a z VH TJ (VV)
Návrh organizačního zajištění VH TJ a oddílů (Kárníková)
Kontrola plnění harmonogramu prací v Mladkově (Čech)
Žádosti o dotace na ÚMO Polabiny II (Janeček)

 Zpracoval: Dana Kárníková
TJ Polabiny Pardubice

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


