
 

Zápis č. 6/2020 

z výborové schůze Oddílu Kulturistiky 

TJ Uherské Hradiště 

 
 

Dne:   5. října 2020 
Přítomni:  Bartas Rostislav, Zpěvák Roman, Lapčík Petr, Oulehla Michal,  

Hosté:   
Omluveni: Paluřík Pavel, 
Neomluven:  
 

Příští schůze:  2. listopadu 2020 
_____________________________________________________________________ 
 

 
1. Provozní doba sportovní haly 

 

Standartní režim provozování haly zatím pokračuje + normální používání šaten a 
sociálního zařízení bez omezení.  
Další vývoj bude odvozen v souvislosti s COVID-19.  

 
2. Dotace od MŠMT 

 

Bude vyhlášena další dotační výzva č. 2 v rámci dotačního programu Můj klub 2021, 
kde bude možné čerpat finanční prostředky především na mládež.  
 

3. Valná hromada TJ Slovácká Slavia 
 

26.6.2020 se uskutečnila Valná hromada TJ Slovácká Slavia – viz. usnesení VH 

v příloze. 

  
Usnesení 

VH_092020.pdf  
 

4. Členská základna 
 

Probíhá výběr oddílových příspěvků na 2/2 2020 dle OŘ oddílu kulturistiky TJ SS. 
Konečný termín pro uzavření je stanoven na 20.10.2020.  
Pokud se týká přihlášek pro nové členy, bude možné formulář přihlášky stáhnout 

z našich webových stránek, vyplnit a zaslat mailem na příslušnou adresu. 
Výbor oddílu se pokusí dojednat s majitelem sportovní haly možnost používaní další 
šatny pouze pro ženy. 

 
5. Úklid  

 

Od 1.11.2020 dojede ke změně při provádění úklidu. Od 1.11.2020 bude provádět 
úklid R. Bartas. Dále bude na podzim organizována brigáda, jejíž termín bude členům 
sdělen prostřednictvím naší nástěnky. 

 
 
 



6. Závodní činnost 

 
Výbor oddílu blahopřeje Jirkovi Němcovi k úspěšnému vystoupení na Mistrovství ČR 
v kulturistice – kategorie Masters ve Frenštátu pod Radhoštěm, kde dosáhl na stupně 
vítězů a umístil se na pěkném 3. místě. Jirka je určitě vzorem pro ostatní mladé 

závodníky, kteří by si měli vzít příklad z jeho přístupu ke kulturistice. 
Výbor oddílu povoluje závodníkům, pokud si najdou vlastního sponzora, umístit jeho 
reklamu případně logo na své oblečení. 

Výbor oddílu dále informuje závodníky, že ke konci roku 2020, pokud se účastnili 
v tomto roce závodů pod patronací svazu dle organizačního řádu, jim bude vrácen 
oddílový příspěvek, který činí celkem 2 200 Kč. 

 
 
 

V Uherském Hradišti, 7. října 2020 
Zapsal: Petr Lapčík    

          

            
        ____________________________ 

Rostislav Bartas  

Předseda oddílu  


