
9. výborová schůze Ligy stovkařů Olomouc - listopad 2016 

 

V Olomouci, 30.11. 2016                    Zpracoval: AF 
 

Datum:  29.11. 2016 

Čas: 17.00 – 18.00 

Předsedající:  Adam Fritscher 

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

Omluvena: Helena Urbánková 

Program schůze: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2. výbor vzal na vědomí informaci o dokončení investice 
finančních prostředků TJ 

3. výbor vzal na vědomí informaci o průběhu podání 
vyúčtování dotací od Statutárního města Olomouc  
a Olomouckého kraje za rok 2016 a podání žádostí na rok 
2017 tamtéž 

4. výbor vzal na vědomí informaci o průběhu podání 
vyúčtování dotací od Českého atletického svazu 

5. výbor vzal na vědomí informaci o chybějícím vyúčtování 
Zimního běhu přes Kosíř 2016 a pověřil odpovědné členy 
jeho zajištěním od ředitelky závodu 

6. výbor vzal na vědomí shrnutí závodů VCV za říjen až 
listopad 2016: 
- 8. Běh za loštickým tvarůžkem (28.10.) - 112 účastníků 
- 37. Běh 17. listopadu (17.11.) - 119 účastníků  

+ děti a mládež 
- 5. Běh svaté Kateřiny (19.11.) - 86 účastníků + příchozí 

7. výbor schválil zařazení Hudební pětky na dráze mezi 
oficiální dotované závody v režii TJ namísto zrušeného 
Běhu na Praděd, a to od roku 2017 

8. výbor vzal na vědomí informaci o sestavení termínovky 
VCV pro rok 2017, rozhodnutí jury VCV o změně bodování 
seriálu a zařazení Hudební pětky na dráze do Přeboru TJ 
namísto zrušeného Běhu na Praděd a o vytištění propozic 
VCV za prostředky z reklam od sponzorů 

9. výbor schválil podání žádosti o dotaci na pořízení čipového 
systému 

10. výbor vzal na vědomí informaci o pomoci pořadatelům 
Běhu proti diabetu dne 14.11. ve Smetanových sadech 
(účast cca 200 běžců) a poděkoval Bohuši Barbořákovi  
a Jiřímu Valachovicsovi za její realizaci 

11. výbor vzal na vědomí informaci o opravě megafonu 
z majetku TJ a poděkoval Jaromíru Vaňkovi za její 
realizaci; výbor zároveň znovu zdůraznil povinnost 
vypůjčitelů vracet vypůjčené věci v původním bezvadném 
stavu a pověřil Jaromíra Vaňka zjištěním možnosti úpravy 
megafonu na akumulátorové dobíjení 

12. výbor vzal na vědomí zaplacení zálohy na nákup nových 
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dresů pro členy naší TJ; dotyční členové poté zašlou 
peníze za dresy na konto TJ individuálně 

13. výbor vzal na vědomí informaci o konání vyhlášení 
výsledků VCV za rok 2016 formou slavnostního večera 
v pátek 13.01. 2017 v restauraci U Pelikána a o výzvě 
k poskytování darů do tomboly tamtéž; výbor zároveň 
schválil udělení zvláštního ocenění v rámci tohoto 
vyhlášení 

Narozeniny slaví 
 
 

29.11. Bohuš Barbořák 
04.12. Jiří Morávek 
08.12. Roman Kovář 
10.12. Zdeněk Krejčí 
17.12. Miloslav Čermák 
19.12. Pavel Jína 
24.12. Jaromír Vachutka 
25.12. Adam Fritscher 
26.12. Lenka Polachová 
31.12. Vlastimil Raclavský 
01.01. Aleš Sobek 
03.01. Zdeňka Liďáková 
04.01. Bohumír Dostál 
04.01. Richard Růžička 
12.01. Jaroslava Šlahařová 

Další závody 03.12. - 34. Mikulášský běh 
10.12. - 13. Běh okolo náměšťského zámku 
07.01. - 38. Zimní běh přes Kosíř 

Příští schůze:  úterý 10.01. 2017 

 
Aktuální počet členů TJ Liga stovkařů Olomouc: 98+1 


