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Zápis c.1/~3 ze schuze organizacn1ho výboru pro usporá-
dáni oslav 50.výrocí založeni kopané v lipolticích.
-------------------------------------------------------

Datum konáni,misto: 10.401983,lipoltice.

Pritomni:ss.:Rokyta,Rudolf,Krátký,Kožený,Kubizn~k,Kasal,Tyller,ing.Der-
šák. .

Omluven:s.Formánek.

Program:stanoveni scénáre dne oslav.Predbežne stanoven termín 25.6.83.
Tento byl pozdeji zmenen na 11.6.1983 - sobota.

Po diskuzi byl stanoven tento program:
~

1.zahájeni ve 13,00 - oslavy MDD,potrvá do 15,00 hodin.
Zajistit:program,spolupráci se Zš a MŠ lipoltice,zapojeni ostat-

tních složek NF,materiálni zajišteni souteži.Vyhodnoce-
ni,predáni a zajištení cen.

Zajistí s.Kasal,do 24.4.predloži predbežný návrh organizace MDD.

2.15,00-15,10 - v~stoupen1 Svazaemu/seskok parašutistu/.
Zajisti s.Kubiznák,do 24.4.podá zprávu.

3.15,10 - 16,10 - zápas žáku Cyklos v.Choltice.
Zajistí s.Koženýdo 24.4.podá zprávu.

4016,10 - slavnostní nástup mužstev dospelých a slavnostní projevy
predsedy MNV lipoltice a predsedy TJ start.

Zajisti s.Kubiznák do 24040

5016,30 - 18,15 - hlavni zápasoZajistí Kubiznlk do 24.4.vcetne roz-
hodcicho

6019,00 - 20,30 - slavnostni vecere a beseda.Zajistí Kubiznlk.

7.20,30 - 02,00 - tanecní zábavaoHudbu zajistí s.Krátký,do 2404.
Dále byly rešeny otázky propagace celé akce.

1.pozváni bývalých hrácu a hostí,vcetne formulace a rozesláni poz-
vánek zajisti s.Rudolf.Adresy budou zajišIovat všichni clenové org.
výboruo

20zverejneni v tisku/cs.sport,pochoden,Zár/ zajisti ing.Deršák,vcetne
pozváni es.televize.

3.Zverejnení ve zpravodaji CSTV - zajistí s.Rudolf.
40relace v rozhlasech okolních obcí/lipoltice,Urbanice,Sovolusky,

Turkovice,Choltice,Brloh,pobežovice,Prelouc,Tupesy,Mokošín/ zajistí
s.Rudolf.

5.výstavu trofeji a fotografii.polystyrénové panely zajistí Kožený,
fotografir a další dokumenty všichni clenové org.výboru.

60Plakáty - vyreší príšti schuze.

Predsedou organizacn1ho výboru byl zvolen s.Bedrich Kubizn~k.

Termín další schuze byl stanoven na 24.4.1983 po utkání v Lipol-
ticích.

Zapsal:ing.Deršák.

r
V Lipolticích,dne 1804.1983.



Zápis c.2/83 ze schuzky OV pro oslavy 50.výroci kopané

v Lipolticich.

Datum a misto konáni: 24o4o1983,Lipoltice.

pritomni:ss.KUbiznék,Tyller,Kasal,Krátký,Rudolf,Rokyta,De'áko

Nepritomen:Koženýo
.

Program:1.financni problémy pri zajišteni celé akce.
2.plnení úkolu z poslední schuzky.
3ozávero

10V úvodu soKubiznak podal informaci o financní situaci TJ start a
konstatoval,že _inancní prostredky si musí oddíl kopané zajistit
sámoProtobyly navrhovány a po diskuzi p~ijaty tyto závery:
= financováni MDD zajistí SSM a ostatni složky NF.Zajistí Kasal

do 8.5.19830

- o príspevek bude e2žádán MNV Lipoltice a JZD PochodenoZajistí
ss.Deršák a Kubiznak.

- o príspevek bude požádáno predsednictvo OV CSTV Pardubice.Zajisti
soRudolf. .

- bude projednána možnost úhrady faktur ve VD Cyklos.Zajistis.Kubiz-~* kna .

Dále bylo v diskuzi vyjádreno zamítavé stanovisko oddílu kopané
TJ Start Cyklos k navrácení financních prostredku ve výši 60.000 kcs

na ústredí VD do Prahy,které byly urceny na modernizaci sportovište
v Lipolticích,s tím že na tuto akci budou použity,tjona modernizac;
starých kabin.

Z.Nejprve podal informaci s.KasaloOrgan;zacne i financne bude MDD zajiš-
ten.

- Seskok parašutistu se z financních duvodu neuskutecni.Modelári ne-
mohou vystoupit z technických duvoduoByla navržena možnost,pozvat
k ukázce bojové cinnosti jednotku naši nebo Sovetské armády.Tuto
alternativu proverí s.Kubizn~k do 8.5.1983.

- zápas žáku - soKožený neprítomen
- písemne potvrzen start býval~ch hrácu Sl~vie Praha na dne 11.6.1983.

financni náhradu ve výši 3o900,-Kcs zajisti organizacní výboro
Projevy zajišteny,rovnež tak rozhodcio

- slavnostní vecere - pocty budou stanoveny na dalši schuzce OV.
- hudba zajištena,s.Krátký zajistí nižši pocty hudebnikupdo 8.5083.

Proppagace:
- soRudotfovi byl predán predbežný seznam bývalých funkcionáru a hrá-

cu s tim,že vypíše jména s neznámou soucasnou aresou.Tyto adresy se
potom dotatecne za pomoci všech clenu OV zjisti.Termin :do 8.5.83.

- zverejneni v tisku zajisti ing.Deršák do 8o8./G~l,Cs.sport,Poch.,Zár/.
vcetne možnosti úcasti CSTo

- zverejneni ve zpravodaji-soRudolf
- relace-soRudolf
- i nadále shánet fotografie a dalši dokumenty
- panely -s.Kožený

- plakáty - zajisti soRudolf a Kubiznako

Termín další schuzky byl stanoven na 805.1983 v Lipolticích.

Zapsal~ing.Deršák



Zápis c.3/83 ze schuzky OV pro oslavy 50.výrocí trváni
kopané v L;polticich.

Pritomni:Kubiznak,Tyller,Kasal,Rokyta,Deršák a clenové oéditu kopané.~kO~
Neprítomen~Rudotf- omluven,Krátkýo -.
Program:kontrola plneni ukolu z minulých setkání.

diskusec

1.financováni MDD je zajišteno,100,=Kcs ~sfK~200,-svaz žen,500,-SSM.
O dalši príspevky budou ješte požádány SRPS,Svaz PO a zahrádkár;.
Zajisti s.KasaL do 22.5.1983.

2.JZD Pochoden a VD Cyklos odkoupi po 50 vstupenkách na odpoledni utkáni.
VD Cyklos podle možnosti uhradí fakturYoMNV L;pottiee rovnež.

30m1sto seskoku parašutistu probehne v tutéž dobu ukázka kynologického
kroužku z Hermanova Mestce.

4.byl potvrzen start žáku Choltic v predzápase.
50slavnostni vecere byla objednána v celkovém poctu 60 porci/r1zek,satát/o
. /Slavie,pozvani hosté,hudba/.

Propagace:

D~ 22050 budou zjišteny tyto neznámé adresy:Hron,Ziegler- Pilný R.
M~zga,Stýbto Zo,Skala - L;nhart Jo,Svoboda,Voret,Jezdinský, - Rokyta,
~. ~ránek - Stýblo,eermák,Nechvile,Bureš - Kasal,Ružicka -Tiler sto,
Jech,Neumann,Zitko,Žila,Mach- Kožený,Pilný Prav. - Tiler ml.,Antoš -
KUbiznšk,zelený,Pavelka,Tešitel,Suchánek - Tyller,Dostál - Deršák.

1.Rozeslána informace o oslavách de Galu,es.sportu,poch9dne a Záre.
Jednáni s CST zat1m neúspešnéo

20plakáty byly predány do tiskarny,termindohotoveni nejpozdeji 3.6o83~

Po diskuzi byly stanoveny ješte další úkolyo

loKvetiny a podle možnosti drobný dárek obdrži:Musilek,Tyller,Formánek,
Krejcik,Kožený Lo,Pilný,Rudolf.Dále dve vetš1 k~t;ce budou predány
kapitánum Slavie a našeho mužstvacZajisti Kub;znak.

Ilo
Obe mužstva žáku dostanou dort.Zajisti Kubiznak.

1110

Dáte bude projednána možnost umísteni stánku Jednoty na hrišti.Zajisti
KUbizn1k,rovnež tak možnost povešeni transparentuo
IV.
22o50seznánmi s Kasal výbor s plánem MDDo
V

Vsíchni se b_dou podílet na shánen; fotografii a dalšiho materiáluoRovnež
je neustále potreba promýšlet podnety pro dalši získáni financních prostred-ku.
Další schuzka byla stanovena na 1505019830

Zapsal:ingoDeršák

V Lipolticich,dne 8.50830


