
2. výborová schůze Ligy stovkařů Olomouc - únor 2019 

 

V Olomouci, 27.02. 2019                    Zpracoval: AF 
 

Datum:  26.02. 2019 

Čas: 17.00 – 18.15 

Předsedající:  Adam Fritscher 

Přítomní účastníci:  Bohuš Barbořák, Miloslav Čermák, Miroslav Kukla, Lenka 
Polachová, Jiří Valachovics, Helena Urbánková, Vladimíra 
Živělová 

Program schůze: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. výbor vzal na vědomí informaci o stavu konta na běžném 
účtu TJ 

2. výbor vzal na vědomí informaci o přijetí příspěvků na 
činnost od Statutárního města Olomouc a Olomouckého 
kraje 

3. výbor vzal na vědomí informaci o podání přihlášky 
k činnosti klubu v ČAS na rok 2019 a zaplacení členského 
příspěvku tamtéž 

4. výbor schválil návrh ceníku půjčovného věcí z movitého 
majetku TJ a pověřil předsedu jeho zveřejněním; výbor 
zároveň schválil pověření Jiřího Valachovicse správcem 
půjčovného; odměna správci bude stanovena dodatečně 
dle zájmu vypůjčitelů 

5. výbor vzal na vědomí informace o zavádění opatření 
v souvislosti s GDPR do činnosti naší TJ 

6. výbor vzal na vědomí informace o průběhu fakturace 
poplatků za účast závodů v letošním ročníku VCV 
ředitelům závodů 

7. výbor vzal na vědomí průběh plateb členů za nové dresy 
naší TJ jimi objednané 

8. výbor schválil konání výroční členské schůze naší TJ dne 
26.03. 2019 od 17.30 v restauraci Fontána a pověřil 
předsedu její přípravou 

9. výbor vzal na vědomí informaci o konání valné hromady 
KAS Olomouc dne 20.03. 2019 

10. výbor vzal na vědomí informace o průběhu slavnostního 
vyhlášení výsledků VCV 2018 dne 11.01. 2019 v restauraci 
U Pelikána 

11. výbor vzal na vědomí shrnutí závodů VCV za leden a únor 
2019: 
- 9. Zimní běh podél Bečvy (13.01.) - 85 účastníků 
- 7. Slavonínská desítka (26.01.) - 49 účastníků  

+ příchozí 
- 2. Zimní běh Červenkou (02.02.) - 60 účastníků  

+ příchozí 
- 32. Běh na Posluchov (09.02.) - 112 účastníků  

+ příchozí a mládež 
- 17. Radíkovská patnáctka (16.02.) - 95 účastníků  

+ mládež a příchozí 
- 26. Rohálovská desítka (23.02.) - 478 účastníků + děti 



2. výborová schůze Ligy stovkařů Olomouc - únor 2019 

 

V Olomouci, 27.02. 2019                    Zpracoval: AF 
 

Narozeniny slaví 
 
 

26.02. Jana Matějíková 
04.03. Nikola Dostálová 
04.03. Pavel Grégr 
08.03. Milan Pavlík 
09.03. Barbora Kutějová 
10.03. Jiří Peřina 
11.03. Jaromír Král 
17.03. Petr Jadrný 
19.03. Martina Lenhartová 

Další závody 02.03. - 12. Grymovská desítka Zubr 
09.03. - 13. Běh Michalským výpadem 
17.03. - 47. Jarní Kiosk 

Příští schůze:  úterý 19.03. 2019 

 
Aktuální počet členů TJ Liga stovkařů Olomouc: 124+1 


