
IV.Měsíční výborová schůze TJ Ligy 100 – duben 2013 

 

V Olomouci, 25.4.2013                     Zpracovala:PZ 
 

Datum:  23.4.2013 

Čas: 17,00 – 18,45 

Předsedající:  Adam Fritscher 

Přítomní účastníci:  Bob Barbořák, Lenka Polachová, Miroslav Kukla, Jiří Valachovics 

Pavlína Zadoroţná, Vladimíra Ţivělová + host Jan Gottfried 

Omluveni: Miloš Čermák, Helena Urbánková  

Program schůze: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. přehled o aktuální finanční situaci, kalkulace Kondičních  

běţeckých testů, vše funguje v rámci rozpočtu 

2. shrnutí závodů Velké ceny za měsíc duben 

3. diskuse – MEDAILE pro dětské závodníky, schválen 

příspěvek na medaile pro dětské běhy v rámci ligových 

závodů (= Flóra, Kokina, Bělkovice)  

4. DIPLOMY pro děti – bude vytvořen atraktivní formát 

diplomů pro děti s univerzálním vyuţitím pro všechny 

dětské ligové závody 

5. KONDIČNÍ BĚŽECKÉ ČTVRTKY („KBČ“) – shrnutí           

a průběţné hodnocení  

- mnohem lepší účast i organizace (samostatné zázemí            

u altánku), celková vzestupná tendence  
- představení Mader sport akce testování bot Asics v rámci 

kondičního běhu ve čtvrtek 13.6.od 16h 
- po 1.části 27.6. budou KBČ vyhodnoceny prostřednictvím 

krátkých dotazníků na místě, stejně tak po 2.části 31.10.  

- propagace a marketing běhů  
I. inzerce v tramvajích – zatím odloţeno  

II. články na webu 
III.  Fontána – moţnost inzerce   
IV. Leták na info tabulích na cyklostezkách  

V. nový A3 banner v Mader sportu  
 

6. Diskuse – „Platí členové startovné na ligových 
závodech?“ – oficiálně obnoveno dřívější ustanovení kdy 

členové Ligy 100 na svých závodech startovné neplatí, 

bude vyrobena univerzální cedule  umístěna u registrace 
ligových závodů  

7. revize stanov občanského sdruţení Ligy 100, 

odhlasováno zřízení formální funkce 1.místopředsedy pro 
tajemníka (JV) a 2.místopředsedy pro hospodáře (MK) 

8. dodání poţadovaných informací na Atletický svaz 
9. DATABÁZE ČLENŮ – aktualizuje a vede v excelové formě 

PZ ve spolupráci s JV (pro archivaci a kontrolu vede 
databázi v „ligovém“ programu/tištěné verzi) 

10. Asics dresy Ligy 100 – ukázka vzorků na závodě Kokina 

běh 3.5. (Ondra Němec), objednávky přes AF  
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11. Info banner Ligy 100 – bude vyroben a vystavován na 

KBČ / ligových závodech (představení o rganizace, vítáme 
nové členy, co jim můţeme nabídnout) 

 

Narozeniny slaví - Alena Pospíšilová 26.04. 
- Ladislav Luţný  30.04. 

- Jaromír Vaněk 10.05. 
- Jana Svobodová 16.05. 
- Šárka Krčková 20.5. 

- Zdeněk Prášilík 21.05. 
- Jana Brokešová  24.5.  

Příští schůze:  - 28.5.  

 
Členové Ligy 100 mají moţnost se kdykoliv zúčastnit zasedání výboru Ligy 100 v daný 

termín, vţdy od 17h na adrese Dolní náměstí 38, 1.patro.  
 


