
Zápis schůze TJ SOKOL Červený Kostelec – Lhota z.s. 
24. 8. 2020, od 18:00 

 
Přítomni: Tomáš Jirásek, Vladimír Souček, Marie Chaloupková, Jan Bílek, Antonín Špulák, Radim Klimeš, 
Vojtěch Vlček, Karel Jiránek, Sylva Mudrochová, Renata Jakubíková, Sylvie Součková 
 
 
Omluveni: Zachovská, Hubková, Rudolfová, Vít, 
 
První členská schůze v roce 2020 
 
Program:  

- Úvod, rozvrh hodin na školní rok 2020/2021 

- Příspěvky na školní rok 2020/2021 

- Vybavenost tělocvičny 

- Stav tělocvičny 

- Plánované projekty 

- Rozpočet loňský rok 

- Rozpočet letošní rok 

- Připomínky 
 

1. Úvod a aktualizace rozvrhu na školní rok 2021 
Předseda, Tomáš Jirásek, v úvodu přivítal vedoucí jednotlivých oddílů a informoval přítomné o 
průběhu jednání dnešní schůze. Následně seznámil přítomné se stávajícím cvičebním rozvrhem a 
provedl změny dle požadavků vedoucích oddílů. Upravený rozvrh byl jednohlasně schválen. 
Aktualizaci rozvrhu na webových stránkách zajistí Tomáš Jirásek v průběhu září. 
 

2. Příspěvky na školní rok 2020/2021 
Příspěvky pro letošní školní rok zůstávají shodně jako v roce 2019 (viz příloha 1). Mění se termín 
pro výběr příspěvků a to do 31. 10. 2020. Do 30. 9.2020 je nutné dodat i seznamy úplné členské 
základny. 
  

 
3. Vybavenost tělocvičny 

Vedoucí jednotlivých kroužků měli možnost vyjádřit se ke cvičebnímu náčiní či pomůckám – které 
schází nebo které jsou dožité. Požadavky budou postupně vyřizovány na základě dodaného soupisu 
oddílů či kroužků. Krom tohoto, na sále budou obnoveny hraniční čáry hrací plochy a nově naznačeny 
cvičební značky (puntíky) tak, aby dětem umožňovaly dostatečný cvičební prostor. Na šplhací tyči 
bude po metru naznačena výška. Dále bude v prostoru šplhacího lana umístěno oko tak, aby se lano 
nemuselo odnímat a znovu věšet, ale mohlo se pouze zaháknout tak, aby nepřekáželo aktivitám 
probíhajícím v prostoru tělocvičny. 
 

4. Stav tělocvičny 
Tomáš Jirásek seznámil vedoucí jednotlivých kroužků či oddílů s plány rekonstrukce nářaďovny a 
tělocvičny. Navrhl zrekonstruovat nářaďovnu tak, aby z ní mohl být další cvičební sálek – cvičení na 
koberci. Nářadí přesunout do přísálí. Zlikvidovat staré stoly a židle, a vybavit tělocvičnu novým 
stohovatelným nábytkem, který by byl uskladnitelný na menším prostoru např. v kuchyňce, po dobu 
jeho nepotřebnosti. 

- Za účelem zamezení srážení vlhkosti a unikání tepla v zimním období, bude nutné vyměnit luxfery za 
okna a to jak v hlavním sále, tak i v nářaďovně.  

- Celková oprava a údržba nářaďovny, která spočívá především v opravě střechy proti zatékání, a 
potažmo oprava okapů. Dále zavedení topidel z prostor dívčí šatny do nářaďovny. Výměna luxferů 
za okna. oprava omítek, zateplení stropu, odstranění parapetů ze strany od šaten, instalace koberce.  
 
Členská schůze zcela souhlasí s realizací, za předpokladu, že tato bude finančně únosná a současně 
navrhují: 



- Zajistit sítí či jinou alternativou, oddělující přísálí a sál tak, aby byl zajištěn plynulý průběh střídání 
hráčů na hrací ploše – nutno konzultovat s florbalem a fotbalem.   

 
5. Plánované projekty 

Tomáš Jirásek zmínil již probíhající či uplynulé projekty, jako jsou „Děti na startu“ či „Příměstské 
tábory“. 
Plánované projekty – bude podána žádost o vybavení tělocvičny pro pořádání společenských a 
výukových akcí prostřednictví MAS MUM (místní akční skupina Mezi Úpou a Metují). Členská schůze 
zcela souhlasí s podáním žádosti. 

 
6. Rozpočet loňský rok 

Tomáš Jirásek seznámil členy s výkazem zisku a ztrát za rok 2019 (viz příloha 2). Ztráta 20 000 Kč 
je způsobená probíhajícím projektem Příměstské tábory Lhota, kdy se muselo předinvestovat 
vybavení a proplaceno dotací bude až zpětně. 
 

7. Rozpočet pro rok příští 
Rozpočet pro rok 2020 je plánovaný takto: 

Příjmy 828 000 Kč 

Výdaje 708 000 Kč 

Výsledek 120 000 Kč 

 
 

8. Připomínky 
 
p. Souček zdůraznil, že při shledání závady, je nutno krom zápisu do knihy přítomnosti obratem 
hlásit závadu i telefonicky na jeho telefonní číslo, které je uvedeno v knize přítomnosti. Tomáš 
Jirásek vyzval všechny vedoucí k důsledné kontrole, toalet – zda neprotékají či zde není jiná závada. 
Světla musí být zhasnuta vč. zázemí (toalety, šatny, přísálí, nářaďovna) nejen na hlavním sále, okna 
upravena vzhledem k aktuálnímu počasí – v létě ponechat ventilaci! Dále apeluje na momentální 
zdravotní situaci v souvislosti s kovidem, je nutné sál dostatečně větrat a to jak před, tak i po tréninku 
(případně v průběhu) a zajistit používání dezinfekce, která je k dispozici u vstupu na sál.  
 
 

   
 
 

Schůzi ukončil předseda                                   Tomáš Jirásek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha č. 1 
 
Členské příspěvky na rok 2020/2021  
(minimální možná výše příspěvku) 
 
děti a studenti do 18. let včetně    200,- Kč/rok 
studenti od 18. let, dospělí a důchodci   500,- Kč/rok 
vedoucí (stávají se nově členy)    500,- Kč/rok  
 
Sazba za jednorázový vstup      50,- Kč 
 
 
Pronájem sálu pro probíhající aktivity dle schváleného rozvrhu 
děti a studenti do 18. let včetně    200,- Kč/hod 
 
 
Ostatní poplatky: 
Pronájem zábavy a plesy     2000,- Kč  

+ kompletní úklid na vlastní náklady 
 Pronájem na akce pro děti     1000,- Kč 
 (skautský karneval)  + kompletní úklid na vlastní náklady 
  

Cvičení mimo stanovený rozvrh pro členy   0,- Kč/hod 
(musí být předem hlášeno a v případě nezletilých nutný vždy doprovod osoby starší 18. let!). 
 
Cvičení pro ostatní mimo stanovený rozvrh   200,- Kč/hod 
(musí být předem hlášeno a v případě nezletilých nutný vždy doprovod osoby starší 18. let!) 
 
Rodinné a jiné neveřejné akce pro členy   1000,- Kč 
(musí být předem hlášeno)    + kompletní úklid na vlastní nákl. 
 
Rodinné a jiné neveřejné akce pro nečleny   2000,- Kč   
(musí být předem hlášeno)    + kompletní úklid na vlastní nákl. 
 
 
 
Věnujte prosím pozornost těmto informacím: 
- Vedoucí oddílů mají povinnost platit členské příspěvky (stávají se také členy). 
- Stanovené příspěvky jsou minimální, tzn. v případě zájmu, je možné příspěvky hradit ve vyšší 

částce. 
  



Příloha č. 2 

 


