
 

 

 

Zápis z 6/2020 jednání výboru Hvězda Pardubice z.s. 
 

ze dne 13. října 2020 

 

 

Přítomni:     Tlapáková, Kárníková, Zajíc, Jón 

Omluveni:   Wastl, Vojta 

 

1) MB – otázka zda se akce bude konat, zatím akci připravovat a uvidí se jaká bude situace 

2) Covid-19 – zhodnocení situace s nařízením vlády 

- rozdělení tréninků jednotlivých skupin, aby byly splněny vládní nařízení ohledně koronaviru 

- od pondělí 12. října jsem rozdělili skupiny tak, aby na plochách bylo vždy max 20 osob 

- od středy 14. října platí nová opatření a skupiny budou trénovat do max. počtu 6 osob včetně trenéra a 

tréninky přípravky se ruší úplně 

3) Úvazky trenérů – nutné přehodnotit odměňování některých trenérů z důvodu nižšího počtu svěřenců a 

jejich nižší výkonnosti 

- Snížení úvazku: Holubová, Jón, zvýšení úvazku: Foťko, nově Šulc, Matyášová a Nosek 

- P. Jón – problém s předáváním dětí od trenérů nižších ročníků 

- Pí. Tlapáková – problém je v tom, že děti nechtějí kvalitněji trénovat, ale chtějí jen chodit do kroužku 

4) Halová sezóna – termíny MČR jsou stanoveny, KP bude v Praze – otázkou zůstává, zda halové soutěže 

vůbec proběhnou 

5) Finance – letos je finanční situace i přes pandemii dobrá, otázkou je, jak to bude v příštím roce, zda 

zůstanou dotace alespoň na stejné výši a nevíme, jaká bude situace u partnerů 

- V příštím roce bude nejspíše nutné zvýšit členské příspěvky 

6) Časomíra – faktura je zaplacená, očekáváme dodání  

7) Přestupy – trenéři mají za úkol zjistit, jaké posily je možno získat  

8) Termín dalšího jednání výboru bude v úterý 10. 11. 2020 od 14.00 hodin  

 

Z diskuse: 

- Kárníková – je nutné podat na odbor ŽP informaci o konání MB 

- Kárníková – byla provedena úprava v evidenci skutečných majitelů 

- Tlapáková – informovala že SpS na ŠAKu od příští sezony již nebude 

- Jón – informace o situaci na ČAS – ve funkci bude končit ředitel Jan Janků 

 

 

Zapsala: Tlapáková 


