Zápis ze schůze výboru oddílu kuželek TJ Lokomotiva Česká Třebová
konané 17. prosince 2015 v 18.30 hodin.
Přítomni: Hetych J.st. (JHs), John J. (JJ), Kolářová K. (KK), Hetych J. ml. (JHm),
Fiurášek J. (JF)
Ved. družstva: Holcová A.
Omluveni:
1. Kontrola usnesení
Všechna usnesení splněna.
2. Informace o hospodaření oddílu
KK podala informaci o hospodaření oddílu. Problém by neměl nastat. Podrobnější výsledky po
uzavření celého roku.
Doporučeno svolat členskou schůzi v termínu, kdy už bude znám výsledek hospodaření za rok
2015.
Podána informace o stavu v úhradě členských příspěvků.
3. Organizační záležitosti spojené s pořádáním Mistrovství Pardubického kraje
a) Ženy a seniorky, 9. ledna 2016
Rozhodčí: Jiří John, dozor: domácí hráčky
b) Senioři, 30. ledna 2016:
Rozhodčí: Alena Holcová; dozor: Jakub Sokol
c) Juniorky a junioři, 31. ledna 2016
Rozhodčí: Karel Zubalík, dozor: zatím neurčen
Odměny pro funkcionáře:
Rozhodčí – 50 Kč/za každou i započatou hodinu;
Dozor – 40 Kč/za každou i započatou hodinu.
Ve věci úhrady nákladů účastníků jednotlivých mistrovství bude hrazeno startovné a cestovné
vlakem, v případě použití osobního automobilu s alespoň třemi osobami příspěvek na dopravu ve
výši 4 Kč/1 km.
4. Přihlášky hráčů a hráček na mistrovství jednotlivců Pardubického kraje
Výbor oddílu schválil následující přihlášky hráčů a hráček:
Žactvo: Czajkowski, Hetych, Jelínek, Jiroušková, Limberská, Mísař, Sokol a Vejdělková.
Dorost: Kmoníček Jan, Pakostová, Pražák a Rickwood.
Junioři a juniorky: Kmoníček Jiří a Pekařová.
Muží: Gajdošík, Hetych J. ml., Holanec, Hýbl, Jiroušek, Markl a Podzimek.
Ženy: Jánová, Johnová, Kaucká, Kolářová a Šmerdová.
Senioři: Beran, Hetych J. st., Kovář, Pihik, Šalda a Zubalík.
Seniorky: Holcová a Sedláková.
5. Různé
a) Žádost organizace zrakově postižených o pořádání mistrovství republiky na naší kuželně
Termín: 7. května 2016
Cena pronájmu: 450 Kč za každou i započatou hodinu.
Výbor pořádání akce za výše uvedených podmínek schválil. Osoba technického dozoru bude určena
před vlastním konáním akce.
b) Kouření v prostoru objektu kuželny
Proběhla diskuze ve věci kouření v prostoru klubovny při komerčních akcích, které nejsou
organizovány kuželkářskými organizacemi, tj. oddílem či kuželkářským svazem.

V současnosti je platné Usnesení 140826-3, které zní:
„Při konání utkání, turnaje či jakékoliv jiné akce (dále jen „akce“), při které se hrají kuželky, je
v přízemí budovy kuželny zakázáno kouření v době od dvou hodin před zahájením akce až do jedné
hodiny po skončení akce.“
Po proběhlé diskuzi bylo předloženo ke schválení následující usnesení.
Usnesení 151217-1:
(1) V době od dvou hodin před zahájením akce, jejíž součástí je aktivní koulení, až do jedné
hodiny po jejím skončení je kouření v přízemí budovy kuželny zakázáno.
(2) Zákaz kouření dle odstavce 1 se nevztahuje na prostor klubovny v případě konání akce, které se
účastní uzavřená společnost (akce komerčního charakteru), pokud se jí zároveň neúčastní děti ve
věku do 15 let.
(3) Ruší se Usnesení 140826-3 ze dne 26. srpna 2014.
Hlasování: 5 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel se hlasování
Zápis byl vyhotoven 20. prosince 2015
Zapsal: Jiří John, předseda oddílu
Správnost zápisu ověřil: Kateřina Kolářová

