
 

Zápis č. 4/2021 

z výborové schůze Oddílu Kulturistiky 

TJ Uherské Hradiště 

 
 

Dne:   13. září 2021 
Přítomni:  Bartas Rostislav, Zpěvák Roman, Lapčík Petr, Oulehla Michal, Paluřík 

Pavel, 
Hosté:   
Omluveni:  

Neomluven:   
 
Příští schůze:  4. řijna 2021 

_____________________________________________________________________ 
 
 

1. Provozní doba posilovny 
 

Provozní doba posilovny je závislá na přítomnosti vrátného a pořádání 

sportovních akcí v hale. Standartně platí následujcí: 
Pondělí až pátek od 7,00 h do 20,00 h 
Sobota od 10 h do 17 h dle provozní doby fitcentra 

Nicméně přes zimní období, kdy bývají ve velkém sále tréninky volejbalistů, 
házenkářů apod., je hala otevřena až do 21 h – nutno zjistit z rozpisu akcí na 

dané sportoviště. 
 

2. Členská základna + příspěvky 2021 

 
Byly zaplaceny členské příspěvky na TJ Slovácká Slavia za rok 2021 v celkové 
výši 32 900 Kč, tzn. že na podzim se bude platit pouze oddílový příspěvek ve 

výši 1 000 Kč na člena. Vzhledem k tomu, že členský přípěvek byl na poslední 
chvíli snížen ze 700 Kč na 500 Kč, tak ten kdo platil částku 700 Kč, bude mít 
na podzim k placení částku pouze 800 Kč. 

 Počet členů k uzavření plateb činil celkem 76 členů – viz seznam jako příloha 
tohoto zápisu. Noví členové pomalu přibývají – vstupní poplatek pro člena do 

23 

let je  1 500 Kč, pro člena nad 23 let je 2 000 Kč (v tom je již započtena platba 
na dané pololetí). 

 

3. Stížnost pana Pavla Bureše 
 

Ve věci stížnosti p. Pavla Bureše a rozhodnutí o potrestání pana Jiřího Němce 
výborem oddílu kulturistiky, byla ceká situace probrána na výkonném výboru 
TJ Slovácká Slavia, který se ztotožnil s rozhodnutím výboru oddílu. Pan Němec 

Jiří toto rozhodnutí akceptuje. 
 
 

 



 

4. Organizační záležitosti 
 

Výbor oddílu důrazně upozorňuje členy oddílu na dodržování níže uvedených 2 

opatření: 
a) Zákaz parkování kol členů oddílu v prostorách šatny posilovny oddílu 
b) Zákaz přítomnosti dětí a mládeže (do 14 let) v prostorách posilovny během 

cvičení rodičů nebo jiných rodinných příslušníku a to z důvodů bezpečnosti  
 

 

 
 
V Uherském Hradišti, 13. září 2021 

Zapsal: Petr Lapčík    
          
            

            
            

       ____________________________ 
Rostislav Bartas  
Předseda oddílu  


