
 

Zápis č. 1/2021 

z výborové schůze Oddílu Kulturistiky 

TJ Uherské Hradiště 

 
 

Dne:   23. leden 2021 
Přítomni:  Bartas Rostislav, Zpěvák Roman, Lapčík Petr, Oulehla Michal, Paluřík Pavel, 

Hosté:   
Omluveni:  
Neomluven:  
 

Příští schůze:  Termín neurčen 
_____________________________________________________________________ 
 

 
1. Provozní doba sportovní haly 

 

V důsledku pandemie COVID-19 platí nařízení vlády ČR o uzavření veškerých vnitřních 
prostorů pro výkon jakékoliv sportovní činnosti včetně fitness a kulturistiky. Z toho to 
důvodu je také uzavřena sportovní hala a veškerá sportoviště, která se zde nachází. 

V případě změny situace uvolnění vnitřních sportovišť bude posilovna opět otevřena.  
 

2. Dotace od MŠMT 

 
Oddíl kulturistiky požádal Město UH (dotační program Můj klub 2021) prostřednictvím 
TJ Slovácká Slavia o dotaci na ½ 2021. 

O vyřízení naší žádosti zatím nebylo rozhodnuto. 
 

3. Valná hromada TJ Slovácká Slavia - mimořádná 

 
4.2.2021 se uskuteční Mimořádná valná hromada TJ Slovácká Slavia, která projedná 
body uvedené v pozvánce – viz. příloha.  

Mimořádná VH 
2021.docx

 
Mimořádná VH bude uskutečněna formou on-line přes internet – Aplikace Google 

Meet a to dle pokynů Mgr. Uherky. 
 

4. Členská základna + příspěvky 2021 

 
Seznam členské základny po uzavření plateb členských příspěvků za 2/2 2020 bude 
vyvěšen na nástěnce vedle organizačního řádku oddílu kulturistiky. 
Pokud se týká příspěvků na ½ 2021, bude placena pouze členská známka na TJ SS 

ve výši 700,-. Oddílový příspěvek zatím nebude vybrán, jako kompenzace členům za 
nemožnost cvičení v důsledku Pandemie. Pasivní člen platí pouze 200 Kč. 
Konečně slovo o výši oddílových příspěvků, však bude mít členská schůze oddílu 

kulturistiky, která by měla proběhnout v ½ 2021. Jarní termín není možné v důsledku 
pandemie uskutečnit. O termínu členské schůze budete včas informováni. 

 

 
 



5. Závodní činnost 

  
Jediným členem oddílu, který se zúčastnil závodů v kulturistice v roce 2020 a to i přes 
těžkou situaci ve sportovní oblasti v důsledku COVID-19 byl Jirka Němec. 
Výbor oddílu rozhodl o vrácení oddílového příspěvku za rok 2020 ve výši 2 200 Kč 

Jirkovi Němcovi, jako částečnou kompenzaci nákladů za jeho účast na sportovních 
závodech. 
 

6. Úklid v posilovně 
 
Dle domluvy výboru oddílu bude úklid prováděn členy výboru každý týden o víkendu. 

Rozdělení jednotlivých úklidů je na interní domluvě členů výboru. 
 
 

 
V Uherském Hradišti, 23. ledna 2021 
Zapsal: Petr Lapčík    

          
            
        ____________________________ 

Rostislav Bartas  
Předseda oddílu  


