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J Zápis  č. 9/2012

ze schůze výkonného výboru TJ Sokol Polabiny, konané dne 8. 10. 2012

Přítomni za VV TJ:  p. Čech (člen pověřený Mladkovem),  p. Červenka (propagace), p. Janeček (předseda), pí 
Kárníková (tajemník), p. Krpata (zdravotník), p. Kulhánek (místopředseda), p. Vařák (hos-
podář, matrikář), p. Maděra (SPV) 

 
Omluveni:  pí Čechová (org. pracovník), pí Müllerová (org. pracovník)
Přítomni ostatní: 0

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

 ›    je možné, že p. Tauferová zůstane i příští pololetí, rozhodne se v listopadu

2012/047 -  VV ukládá p. Červenkovi zjistit možnosti článku v Pardubickém kraji 
 ›    p. Červenka dohodl s redaktorkou Pardubických listů, že navštíví dnešní schůzi VV, kde se s ní pro-

jednají možnosti zveřejnění článku – redaktorka nakonec nepřišla

2012/051 – VV ukládá panu Janečkovi prověřit ve škole možnost změny termínu cvičení PVŽ z Po na Út od 1/2013. 
 ›    Změna projednána a škola s ní předběžně souhlasí. 

2012/053 – VV ukládá p. Janečkovi prověřit zrušení členství pí Reslové v oddílu SP 
 ›    pí Syřišťová pozvala p. Janečka na schůzi výboru SPV dne 17.10., kde se vše projedná

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

2012/58 -  VV ukládá p. Janečkovi informovat MÚ Polabiny o průběhu dětského sportovního odpoledne a o způ-
sobu rozdání cen 
›     MU Polabiny informován, způsob rozdání cen bude schvalovat Rada MÚ dne 10.10.  

Výsledek je třeba oznámit p. Kulhánkovi, protože v sobotu je turnaj badmintonu

2012/59 -   VV ukládá p. Červenkovi zahrnout do připravovaného článku informace o výhodách cvičení v oddíle 
SPV pro děti 
›    článek předán p. Janečkovi, který projedná jeho zveřejnění v Radničním zpravodaji. Podle možností 

se zveřejní celý článek nebo postupně informace o jednotlivých oddílech s tím, že první by bylo SPV.

zpráva z průběhu zápisu žactva spv (p. Maděra)
p. Maděra přečetl zprávu pí Syřišťové. K zápisu přišlo pouze 16 rodičů s dětmi. Předpokládají, že další děti se ještě 
přihlásí. Rozdají letáky do školek. Požadavek na umístění informací o zahájení cvičení SPV na webové stránky. 

Kontrola usnesení z vh oddílů a z vh tj (vv)
Informace poskytli oddíly volejbalu, SPV, PVŽ a turistický. Usnesení vesměs plní, až na získání finanční podpory 
(s výjimkou oddílu badmintonu). Viz zpráva.
VV konstatoval, že průběžná propagace činnosti oddílů není dostatečná.

návrh organizačního zajištění vh tj a oddílů
Přednesl p. Kulhánek. Navrženy termíny a programy VH. Je třeba zajistit místo konání a pozvat hosty.

Kontrola plnění harMonograMu prací v MladKově
Přednesl p. Čech. Viz zpráva.

žádosti o dotace na ÚMo polabiny ii
P. Janeček zjistí, jakým způsobem a kdy se žádá.
 
sdělení předsedy: 
Dotaz na činnost revizní komise. Letos zatím kontrola neproběhla.

dělení členů vv tj:
p. Červenka
» Informace o připravovaných článcích.
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 T
J p. Vařák

» Požádat p. Srbka, aby příští rok MÚ včas poskytl informace o přidělení dotace na dětské odpoledne, aby byl 
dostatek času na přípravu.

p. Čech
» Na chalupu Mladkov zakoupí novou mikrovlnku.

p. Maděra
» Potřebuje další kartičky na cvičení PVŽ Polabiny III.
» Návrh dát na webové stránky seznam sponzorů.

p. Vařák
» Potřebuje od p. Maděry zjistit chybějící rodná čísla nových členů.

p. Kulhánek
» Je třeba odeslat smlouvy o poskytnutí dotace od ČSTV.
» Oddíl badmintonu obdržel sponzorský dar 2430 Kč.
» 13.10 proběhne turnaj v badmintonu, zatím přihlášeno 112 dětí.
» Dotaz p. Horáčka na p. Červenku o možnosti zveřejňování výsledků badmintonových turnajů.

platné ÚKoly uložené usneseníM vv tj

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

2012/047 -  VV ukládá p. Červenkovi pokračovat ve zjišťování možnosti článku v pardubických periodikách 
 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

2012/060 -  VV ukládá p. Kárníkové odeslat smlouvy o dotaci na ČSTV 
 Termín: do 20.10.

2012/061 - VV ukládá p. Janečkovi projednat zveřejnění článku o TJ v Radničním zpravodaji 
 Termín: co nejdříve

2012/062 -  VV ukládá p. Kárníkové zjistit možnosti konání VH v hotelu Harmony a restauraci Polabí 
 Termín: do příští schůze 

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

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 
Termín: do příští schůze

2012/065 -  VV ukládá všem členům VV připravit si dotazy na předsedy oddílů na příští schůzi 
Termín: do příští schůze

2012/066 -   VV ukládá p. Červenkovi zjistit možnosti zveřejňování výsledků badmintonových turnajů v pardubic-
kých periodikách 
Termín: do příští schůze

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

plán na příští schůzi vv Konanou dne 12. 10. 2012 (18.30 h.)
Schůzka se zástupci oddílů (VV)
Návrh plánu práce VV na rok 2013 (Kulhánek)

 Zpracoval: Dana Kárníková
TJ Polabiny Pardubice

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


