
 

 

 

Zápis z 5/2020 jednání výboru Hvězda Pardubice z.s. 
 

ze dne 29. září 2020 

 

 

Přítomni:     Tlapáková, Kárníková, Zajíc, Jón, Wastl,  

Omluveni:   Vojta 

 

1) Termíny výborů stanoveny na 2. úterý v měsíci 

2) Upravené stanovy, usnesení a zápis z členské schůze, účetní závěrky 2016 – 2019 zaneseny na justici. 

Nové složení výboru spolku je také podáno, ale čeká se na uplynutí zákonné lhůty k zápisu. 

3) Soutěže – hodnocení MČR jednotlivců všech kategorií, družstvo juniorů postoupilo do finále MČR jako 

jediné družstvo z kraje. Ostatní družstva ukončila krajské soutěže. 

4) Finance – začaly se vybírat příspěvky – nutné vybrat od všech členů 

- Sponzorské peníze jsou i přes pandemii na stejné výši jako v loňském roce 

5) Dotace  

- na časomíru se podařilo ještě získat dotaci od rady města Pardubice – 50.000,- 

- akce na MO V vyúčtovány 

6) Nájmy – hala, tunel a tělocvičny zajištěny, vše bude podle situace řešeno průběžně 

7) Trénování škol – školy musí respektovat, že tréninky atletů mají přednost. Problém se ZŠ Staňkova, 

učitelé to nerespektují a není s nimi řeč. Pokud se to bude opakovat, kontaktovat ředitelku. 

8) Přestupy – očekáván opakovaný přestup Jana Janů a přestup Adély Korečkové, nutno dohodnout 

podmínky opakovaného přestupu závodníků AC Pardubice z tréninkové skupiny p. Noska  

9) Akce na rok 2021 – základní termíny jsou stejné jako vždy, vše se bude řešit dle situace s koronavirem 

10) Termín dalšího jednání výboru bude v úterý 13. 10. 2020 od 14.00 hodin  

 

Z diskuse: 

 Kárníková – DD – hodnocen jako vydařený, jen dětí nedorazilo tolik jako v loňském roce – zřejmě 

ovlivněno epidemiologickou situací. Kladně hodnoceno zdvojení stanovišť, netvořili se fronty. Trička 

v barevném provedení měla velký úspěch. 

 Tlapáková – otázka co s Desítkou Hvězdy Pardubice v příštím roce, zda zachovat, nebo zda upravit 

formát. Letošního ročníku se zúčastnilo velmi malé množství běžců – asi ovlivněno situací 

s koronavirem 

 Gdula – otázky časomíry – vše je předjednáno, čeká se na správný typ pc, faktura za časomíru bude 

vystavena 

 

 

 

Zapsala: Tlapáková 


