
2. výborová schůze Ligy stovkařů Olomouc - únor 2017 

 

V Olomouci, 28.02. 2017                    Zpracoval: AF 
 

Datum:  28.02. 2016 

Čas: 17.00 – 18.00 

Předsedající:  Adam Fritscher 

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

Omluveni: Miroslav Kukla, Helena Urbánková, Jiří Valachovics 

Program schůze: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2. výbor vzal na vědomí informaci o průběhu podání 
vyúčtování dotací za rok 2016 a stavu žádostí za rok 2017 

3. výbor pověřil předsedu TJ podpisem smlouvy o poskytnutí 
dotace od Statutárního města Olomouc na rok 2017  

4. výbor vzal na vědomí informaci o průběhu podání žádosti  
o dotaci na pořízení čipového systému 

5. výbor vzal na vědomí informaci o nákupu nových dresů pro 
členy naší TJ a o platbě za dresy na konto TJ individuálně 
jejich novými vlastníky 

6. výbor vzal na vědomí shrnutí závodů VCV za leden a únor 
2017: 
- 7. Zimní běh podél Bečvy (15.01.) - 57 účastníků 
- 1. Ledňáček s BEST4RUN (21.01.) - 79 účastníků 
- 5. Slavonínská desítka (28.01.) - 57 účastníků 
- 15. Radíkovská patnáctka (04.02.) - 106 účastníků + 

děti a mládež 
- 30. Běh na Posluchov (11.02.) - 86 účastníků + příchozí 

a mládež 
- 24. Rohálovská desítka (25.02.) - 537 účastníků + děti  

a mládež 
7. výbor vzal na vědomí informace o propozicích 6. ročníku 

Malé ceny mladých vytrvalců pro rok 2017 
8. výbor schválil konání členské schůze za rok 2017 k datu 

21.03. 2017 od 17:30 hodin v Cafe Restaurantu Fontána  
a pověřil předsedu TJ zasláním pozvánek členům  
a technickým zajištěním členské schůze 

9. výbor vzal na vědomí pozvánku na valnou hromadu 
Krajského atletického svazu Olomouc a nominoval 
předsedu TJ k účasti na ní 

10. výbor vzal na vědomí nabídku Magistrátu města Olomouce 
na prezentaci TJ na sportovním veletrhu Moravia Sport 
Expo ve dnech 23. - 24.06. 2017 

11. výbor vzal na vědomí informaci od Pavlíny Zadorožné, že 
letos nebude pořádat Kondiční běhy pro děti ve 
Smetanových sadech, a schválil nabídku na jejich pořádání 
zájemcům z řad TJ i mimo ně s možností poskytnutí 
personální a finanční podpory 

12. výbor poblahopřál Miloslavu Čermákovi k zisku ocenění 



2. výborová schůze Ligy stovkařů Olomouc - únor 2017 

 

V Olomouci, 28.02. 2017                    Zpracoval: AF 
 

funkcionářská osobnost za rok 2016 od Regionálního 
sdružení České unie sportu Olomouc 

Narozeniny slaví 
 
 

08.03. Milan Pavlík 
10.03. Jiří Peřina 
11.03. Jaromír Král 
19.03. Martina Dřímalová 
21.03. Jitka Fojtková 
24.03. Blanka Doleželová 
28.03. Markéta Nečesaná 
30.03. Ladislav Řoutil 

Další závody 04.03. - 9. Grymovská desítka ZUBR 
11.03. - 11. Běh Michalským výpadem 
18.03. - 39. Lesní běh - Opatovice 
19.03. - 45. Jarní Kiosk 

Příští schůze:  úterý 28.03. 2017 

 
Aktuální počet členů TJ Liga stovkařů Olomouc: 101+1 
 

 


