
Zápis z výborové schůze dne 6.5.2021

Přítomní:    Trejbal, Süssnerová, Sviták

Omluveni:  Neméth, Stránský, Bouchnerová, Slaměná

Všichni přítomní se prokázali platným testem na covid

Projednáno

- odměny za MČR budou propláceny ve výši 75 % oproti roku 2020.
- odměna za oddílové rekordy se bude vyplácet ve výši 50 %
- Nic se nebude proplácet p. Jírovi z Tri clubu Česká Lípa
- soutěže za měsíc květen se ruší, stanovisko LKAS
- špunty na skokanské tyče budou objednány v pátek 7.5.2021 – Mach 

Luboš
- byly pořízeny dresy pro mužskou kategorii, pro hostující závodníky Radek

Bekr, Trejbal Karel 
- šatny na stadionu budou otevřeny až po 15. květnu, stanovisko Sportu Cl
- žádosti o dotace byly předány na MÚ Česká Lípa - Mach Luboš, Trejbal 

Karel
- bylo podepsané rozhodnutí o dotaci od NSA 
- vyřizujeme žádost o dotaci na KÚ Liberec  - Mach Luboš, Trejbal Karel
- současná umístění na MČR 1,2,3,4,4,5,6,9 místo 
- medailisti  1. místo Katka Hadravová – přespolní běh, 2. místo Katka 

Hadravová – 3000 m v hale, 3. místo Vendy Ryšavá 10 km na dráze
- byla pořízená tréninková guma na skok o tyči  4 ks a magnesium – Mach 

Luboš 
- II. Liga v termínu  12.6.2021 je v současné době nejistá
- předpokládá se, že atletická sezona začne v oddílech ke konci května – 

Trejbal Karel
- MČR  ve vícebojích v Třebíči konané 4.-6. června se zúčastní Štěpán 

Pícha, Petr Stránský, za předpokladu, že budou technickým delegátem 
vybráni. Akci zajišťuje Petr Stránský st.

- ti co zaplatili členské příspěvky ve výši 2500,- kč do 7.5.2021 – tak na 
příští rok zaplatí v září 1000,- kč.



- byl odsouhlasen nákup 50 ks dětských triček cca v hodnotě 10000,- kč. 
Oddílová spoluúčast činí 50 % -  zajistí Süssnerová Veronika

- nákup reklamního baneru – zajistí Süssnerová Veronika, částka 
nepřesáhne 3000,- kč

- pronájem baneru na stadionu zajistí Trejbal Karel
- objednat oštěpařský pás se sponou na posilování – za optimální  cenu – 

Mach Luboš
- travnatá tréninková plocha – projednat s vedením Sportu Cl,  opravu 

oplocení, odpadky a další – zajistí Trejbal Karel
- výsledkové hodnocení atletické sezony 2020 zajistí ve spolupráci Milan 

Neméth a Jaroslav Hochmut.

Zápis provedl:   Trejbal Karel

Česká Lípa  9. 5. 2021


