
 

 

TJ DUKLA Praha 

      Z á p i s 

ze schůze výboru TJ DUKLA Praha konané dne 11.5.2020 

 

Zúčastnění: Vlastimil Šebela, Cyril Schejbal, Zdeněk Sauer, Josef Dufek Václav Fišer, Alena 

Fišerová, Daniel Kašpar, Ondřej Bílek,  

Omluven: Roman Zubík 

 

Jednání výboru řídil předseda Vlastimil Šebela. 

Program: 1) Kontrola zápisu  

  2) Různé 

K bodu 1) 

-  Stanovy TJ Dukla Praha budou zaslány předsedům oddílů k připomínkování.  Oddíly 

se ke Stanovám vyjadřují. 

- Společenský večer TJ DUKLA Praha se uskuteční v roce 2021. Vánoční setkání TJ 

bude 9. nebo 10.12.2020, v klubu na stadionu Juliska. 

- Soubory sportovců a trenérů do Rejstříku sportu – do tohoto rejstříku jsou zasílány 

oddíly tajemnici TJ Dukla Praha. 

- Problém s CK CAORLE TOUR, s r.o., která odmítla oddílu atletiky vrátit zálohu na 

soustředění v Itálii (Caorle) 50000,00 Kč, je řešen voucherem od CK na ve výši 

50 000,- Kč. 

- Změny termínů jednotlivých sportovních akcí, na které přispěla grantem MČ Praha 6, 

byly na MČ P6 nahlášeny. 

 

K bodu 2) 

- Výbor byl seznámen s možností uplatnění náhrad v rámci programu Podpory sportu 

od Národní agentury pro sport v souvislosti s nouzovým stavem. 

- Výbor byl seznámen s nabídnutým programem SPORTES pro evidenci. Program 

mohou využít oddíly pro svoji potřebu a na své náklady. 

- Memoriál Karla Špatenky v malé kopané se uskuteční 17.9.2020 v Liberci. 

- Výbor byl informován o dluhu oddílu akrobatického lyžování za členské příspěvky 

nezaplacené do TJ, výbor po dohodě se zástupci oddílu navrhne VH zrušení oddílu 

AL. 

 

Usnesení:  

- Valná hromada TJ DUKLA Praha se uskuteční ve čtvrtek 18.6.2020 od 17.00 hod. 

v budově ASC DUKLA. VH odsouhlasí úpravy Stanov TJ Dukla Praha 

v samostatném hlasování. Připomínky nutno doručit předsedovi TJ Dukla do 

31.5.2020. 

-  

- Příští jednání výboru se bude konat v  pondělí 15.6.2020 od 16,00 hodin v Dukla 

klubu.  
 

Zapsala a napsala Alena Fišerová  TJ DUKLA Praha, z.s., sekretariát 

Kontroloval  Cyril Schejbal 

 

 

 



 

 

 

TJ DUKLA Praha 

P o z v á n k a  

   

na organizační schůzku výboru TJ DUKLA Praha, která se koná dne 15.6.2020 v 16:00 

hodin v Dukla klubu.  

předseda TJ           

PaedDr. Vlastimil Šebela, v.r.      

 

 

 

 


