
V.Měsíční výborová schůze TJ Ligy 100 – květen 2013 

 

V Olomouci, 31.5.2013                     Zpracovala:PZ 
 

Datum:  28.5.2013 

Čas: 17,00 – 19,00 

Předsedající:  Adam Fritscher 

Přítomní účastníci:  Bob Barbořák, Miloš Čermák, Mirek Kukla, Jaromír Vaněk, Jiří 
Valachovics, Pavlína Zadorožná, Vladimíra Živělová  

Omluveni: Lenka Polachová, Helenka Urbánková  

Program schůze: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. procesní změna časového harmonogramu schůze 
2. přehled o aktuální finanční situaci 
3. shrnutí závodů Velké ceny za duben – povedené Kokina 

navzdory počasí a Máneska  (s tradičním zablouděním 
mnoha běžců ), v červnu ligové Štěně – bude změněna 
trasa kvůli podmáčené půdě na Poděbradech 

4. oznámení o proběhlé inventuře ligových čísel  
5. KONDIČNÍ BĚŽECKÉ ČTVRTKY („KBČ“) – shrnutí   a 

průběžné hodnocení  
- nízká účast, ale stále se zlepšující organizace                     
- na posledním běhu první časti 27.6. proběhne větší akce + 

připraví se hodnotící dotazníky 
- představení Mader sport akce testování bot Asics v rámci 

kondičního běhu ve čtvrtek 13.6.od 16h  
- bude mít schůzku s ředitelem Flóry ohledně možné info 

ceduli na Floře propagující KBČ 
- návrh - na závěr KBČ v říjnu zorganizovat „Běh se 

Světluškou“ jako to funguje v Praze – charitativní akce, 
večerní běh s nevidomými/čelovkama, výtěžek ze 
startovného věnován Tyfloservisu?, zjistí více info a bude 
informovat 

6. návštěvnost www stránek Ligy je vysoká, aktuálně už více 
než 35 700 návštěvníků, lidé si čtou novinky a naše 
aktivity, zajímají se o výsledky, sledují tabulky – stránky žijí  

7. dotaz na akci schod na Kosířské rozhledně – sbírka na 
Křížky proběhne na Štěněti 

8. odevzdaná žádost o dotace na Kraji, výsledek bude znám 
20.6. 

9. fotogalerie na našich www – potřeba nastavit nový systém, 
založení účtu na rajce.idnes.cz – jednoduchá fotogalerie, 
kde budeme nahrávat pravidelně fotky z každého závodu 

10. dotaz – jaký je stav Ligové kroniky? příště představení 
11. členové Ligy pořádající závody si mohou zapůjčovat naše 

vybavení, na propozicích závodu bude uvedeno „ve 
spolupráci s Ligou stovkařů“, připraví se ceník 
„půjčovného“ pro komerční využití  

12. 2.ročník akce RunTour – interní diskuse a vyjádření všech 
emailem, pak bude zasláno finální rozhodnutí  

13. Akce „Přerov Den zdraví a krásy“ – vyřešena, bez nás   
14. DATABÁZE ČLENŮ – ukončil V.Dobiáš, R.Moliš ml, 
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naopak 4 noví členové (Havlík, Pavlík, Jína, Živěla + 
dcera), aktualizace seznamu – vytvoří seznam členů bez 
zaplacených příspěvků 

15. diskuse – můžou být i děti členy ligy? 
16. Inventura ligových razítek   
17. revize stanov, úřední dokumenty nechat udělat v notářsky 

ověřené kopii a uložit, záloha dat 
18. návrh MČ jako čestného předsedy, zamítnuto na žádost 

navrženého 
19. poptávka po výrobě nových ligových startovních čísel 

(látka, barva), další možnosti zjistí ještě  

Příští schůze:  - 25.6.2013 

 
 
 
Členové Ligy 100 mají možnost se kdykoliv zúčastnit zasedání výboru Ligy 100 v daný 
termín, vždy od 17h na adrese Dolní náměstí 38, 1.patro. 
 


