
7. výborová schůze Ligy stovkařů Olomouc - září 2016 

 

V Olomouci, 14.09. 2016                    Zpracoval: AF 
 

Datum:  06.09. 2016 

Čas: 17.00 – 18.15 

Předsedající:  Adam Fritscher  

Přítomní účastníci:  Bohuš Barbořák, Miroslav Kukla, Lenka Polachová, Jaromír 
Vaněk, Jiří Valachovics, Vladimíra Živělová 

Omluveni: Miloslav Čermák, Helena Urbánková, Pavlína Zadorožná 

Program schůze: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2. výbor vzal na vědomí informaci o zrušení termínovaného 
vkladu a pověřil odpovědné členy zrušením běžného účtu  
u téhož ústavu a dokončením již dříve schválené investice 

3. výbor vzal na vědomí informaci o průběhu výběru 
členských příspěvků za rok 2016 a rozhodl o vyškrtnutí 
členů, kteří příspěvek ani přes urgenci neuhradili 

4. výbor potvrdil výsledek hlasování per rollam o neschválení 
okamžitého nákupu čipového systému bez dotace na jeho 
pořízení 

5. výbor vzal na vědomí shrnutí závodů VCV za červenec až 
září 2016: 
- 9. Lulečská šestka (02.07.) - 76 účastníků 
- 6. Běh pod Slunečnou (05.07.) - 83 účastníků  

+ 48 běžců v MCMV a příchozí 
- 6. Hudební pětka na dráze (08.07.) - 72 účastníků  

+ 20 běžců v MCMV; během závodu vyhlášeny celkové 
výsledky MCMV - bez zdržení a potíží  

- 3. Koblížkový pasecký běh (10.07.) - 53 účastníků 
- 9. Nemojská devítka (16.07.) - 71 účastníků 
- 7. Grymovské Sahary (13.08.) - 68 účastníků; změna 

trasy, pořadatelé ohlásili poslední ročník závodu 
- 8. Jesenický maraton (20.08.) - 285 účastníků 
- 5. Jesenický půlmaraton (20.08.) - 386 účastníků 
- 30. Běžecký mítink - Bohuňovice (27.08.) -  

49 účastníků; závod uspořádali dobrovolníci z naší TJ 
za přispění pana Turny z TJ Agro Bohuňovice, 
pořadatelé ohlásili poslední ročník závodu - výbor 
schválil možnost jednat o pokračování závodu ve 
spolupráci s naší TJ 

- 4. Kosiřské žiganec (03.09.) - 93 účastníků + příchozí  
a děti; opakování problému z 1. ročníku s pobodáním 
některých běžců hmyzem + předčasný start hlavního 
závodu; výbor pověřil pořadatele VCV dotazem na 
organizátory závodu ohledně řešení těchto problémů 

- 3. Prostějovský městský běh (04.09.) - 64 účastníků 
6. výbor poděkoval členům TJ, kteří se podíleli na uspořádání 

30. ročníku Běžeckého mítinku - Bohuňovice (Vladimíra 
Živělová, Jiří Valachovics, Jana Matějíková) a schválil 
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příspěvek na mimořádné uspořádání letošního ročníku 
tohoto závodu v režii naší TJ 

7. výbor vzal na vědomí informaci o zrušení letošního ročníku 
závodu Běh na Praděd a schválil snížení počtu závodů 
započítávaných do letošního ročníku Přeboru TJ na šest, 
přičemž hodnoceny budou čtyři nejlepší 

Narozeniny slaví 
 
 

07.09. Pavel Jašek 
12.09. Jaroslav Trojan 
24.09. Vlastimil Krobot 
26.09. Stanislav Krajča 
01.10. Vendula Živělová 
08.10. Ondřej Kozák 
10.10. Jiří Zeman 
20.10. Jan Gottfried 
22.10. Jaroslav Lochman 
23.10. Zbyněk Jelínek 
28.10. Lubomír Kachyňa 

Další závody 07.09. - 40. S kopečka do kopečka 
10.09. - 23. 2 míle Josefa Odložila 
17.09. - 33. Litovelská nealkoholická čtrnáctka 
24.09. - 11. Běh s Klokanem 
01.10. - 30. Běh kolem Moravy 
02.10. - 6. Čtvrtmaraton Mezi lesy 
09.10. - 33. Horský běh Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves 
16.10. - 40. Podzimní Kiosk 
22.10. - 5. Grymovská pětka 

Příští schůze:  úterý 25.10. 2016 

 
Aktuální počet členů TJ Liga stovkařů Olomouc: 104+1 
 


