
 

Zápis č. 3/2021 

z výborové schůze Oddílu Kulturistiky 

TJ Uherské Hradiště 

 
 

Dne:   2. srpna 2021 
Přítomni:  Bartas Rostislav, Zpěvák Roman, Lapčík Petr, Oulehla Michal, Paluřík 

Pavel, 
Hosté:  Bureš Pavel, Bureš Filip 
Omluveni:  

Neomluven:  Němec Jiří 
 
Příští schůze:  6. září 2021 

_____________________________________________________________________ 
 
 

1. Provozní doba posilovny 
 

Během letních prázdnin bude provozní doba posilovny následující: 

Pondělí až pátek od 7,00 h do 20,00 h 
Sobota od 10 h do 17 h dle provozní doby fitcentra 

 

 
2. Členská základna + příspěvky 2021 

 
Pokud se týká příspěvků na rok 2021, byla členskou schůzí schválena 

následující výše: 

Členský příspěvek na TJ Slovácká Slavia dle rozhodnutí VV TJ Slovácká Slavia  
Oddílový příspěvek 1 000 Kč 

 

3. Cvičení atletického oddílu 
 
Výbor oddílu odsouhlasil cvičení atletického oddílu v naší posilovně 

v následujících 2 týdnech, tj. od 3.8.2021 do 14.8.2021 v dopoledních 
hodinách (cca od 10 h do 12 h) 

 

4. Stížnost pana Pavle Bureše 
 

Výbor oddílu přijal písemnou stížnost p. Pavla Bureše na člena oddílu p. 

Jiřího Němce, bytem Na bahně 186, Uherské Hradiště – Mařatice, datum 
narození 19. 7. 1958, a to ve věci fyzického napadení a následnému slovnímu 

vyhrožování dne 9.7.2021 – viz. příloha tohoto zápisu. 
Výbor oddílu pozval obě zainteresované osoby na schůzi výboru oddílu 

kulturistiky s cílem vyřešit celou situaci. Pan Pavel Bureš se dostavil se svým 

synem Filipem Burešem jako svědkem celého incidentu. Pan Jiří Němec se bez 
omluvy nedostavil.  

Pan Pavel Bureš okomentoval svoji stížnost a její pravdivost potvrdili 

svědci incidentu Roman Zpěvák a Filip Bureš. 



Výbor oddílu kulturistiky se jednomyslně shodl na tom, že pan Jiří 

Němec porušil hrubým způsobem pravidla slušného chování uvedené 
v organizačním řádu viz. bod 2. písmeno A) – povinnosti člena oddílu a na 
základě tohoto porušení mu výbor oddílu uděluje trest pozastavení 

činnosti na dobu 6 měsíců s platností od 20.8.2021 do 20.2.2022. 
Dle organizačního řádu oddílu kulturistiky má potrestaný člen právo na 

odvolání proti udělenému trestu a to ve lhůtě 10 dní od obdržení vyrozumění o 

uděleném trestu. 
 
 

 
 Zápis bude v originále zaslán na vědomí: 

Výkonnému výboru TJ Slovácká Slavia 

Panu Jiřímu Němcovi 
Panu Pavlu Burešovi 

 

 
 

 
V Uherském Hradišti, 2. srpna 2021 
Zapsal: Petr Lapčík    

          
            
            

            
       ____________________________ 

Rostislav Bartas  

Předseda oddílu  


