Z á p i s č. 4/2018
ze schůze výboru T.J. Sokol Brno-Řečkovice konané 5.3.2018
Přítomni: Růžička, Bartoněk, Gut, Fuchs, Dvořáková, Mlýnková, Hamala, Janovská, Žáková
Hosté:
ses.Váňová
Omluveni: Gutová, Mašek
Program: 1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
3) Zhodnocení krojovaného plesu
4) Různé
5) Závěr
1) Schůzi zahájil starosta br.Růžička
2) a) aktualizace školení PO – br. Růžička
b) urgovat instalaci lezecké sítě – br. Gut + Růžička
3) Pěkná akce, starosta br.Růžička poděkoval garantce akce ses.Staňkové a všem ostatním, kteří se na
přípravě, průběhu a úklidu podíleli, poděkování patří i všem vystupujícím.
4) br.Růžička – formuláře „Registrace sportovního oddílu“ zaslány na župu
- šachový turnaj 24.února bez problémů, v letošním roce se nebude konat turnaj pro
dospělé (týdenní, konec června – začátek července)
- připravil pozvánky na VH s programem, podrobnosti budou dohodnuty na příští
schůzi výboru
- přeposlal členům výboru žádost pana Hirche na pronájem sokolovny na sobotu
8.června na turnaj v judu, vzhledem k nejasnostem (sobota je 9.června) a neuvedení
žádných podrobností většina členů výboru s pronájmem nesouhlasila. Po upřesnění
br.starostou – předběžně projednali na sokolském plese, navrhujeme pozvat pana
Hirsche na schůzi výboru. Ses.Mlýnková upozorňuje, že v tomto termínu bude nutno
ubytovat některé účastníky krajského sletu (dosud nevíme, zda bude využita i naše
sokolovna).
- obdrželi jsme žádost pana Kachlíka na poskytnutí malého sálu pro trénink
florbalu, (pondělí 15.30-16.30 hod, max 4 lidi), přepošle ji členům výboru, žadatele
vyzve k upřesnění žádosti, případně pozve zájemce na jednání výboru k projednání
- obdrželi jsme žádost pana Šimánka o možnostech a podmínkách pronájmu
sokolovny (velkého nebo malého sálu pro soukromou výuku tance), přepošle
žádost členům výboru k vyjádření
br.Bartoněk – na župní přebor v atletice zajišťuje ve spolupráci se župou rozhodčí
ses.Žáková – s br.Fuchsem kontrolují počty členů v oddílech: přihlášení – mají zaplaceno – chodí
cvičit
br.Hamala – na hřišti na Prumperku zůstal odpad – suť, ořez dřevin a jiné, zajímá se, jak bude
zlikvidováno
br.Gut – vše se musí uklidit, pravděpodobně brigádnicky, někdo musí zorganizovat,
cílem je zprovoznit hřiště
ses.Váňová – Ř 13 navrhuje řešit nevyhovující stav v Pekle vlastními silami, předloží seznam
navržených úprav a věcí potřebných k jejich realizaci, provedou v dohodnutém
termínu – výbor souhlasí
br.Růžička navrhuje provést i úklid půdních prostor nad nářaďovnou
ses.Janovská – oddíl rekreační volejbal začátečníci se zúčastnil v sobotu 3.3. volejbalového turnaje
v Lelekovicích, účast 8 členů

br.Gut – od 6.března začne rekonstrukce sociálního zařízení, bude probíhat za provozu, termín
ukončení je 31.března
ses.Mlýnková – župního přeboru v plavání se zúčastnily dvě žákyně, jedna dorostenka, jedna
seniorka a dvě rozhodčí, umístění: Škrabálková Veronika 7.místo žákyně II,
Roubalová Marie 2.místo žákyně III, Svobodová Gabriela 1.místo dorostenky,
Vašínová Eliška 1.místo seniorky
- poděkovala ses.Gutové za zajištění triček pro ženy nacvičující sletové skladby
- je nefunkční žebřík – nejde zajistit do úchytů v podlaze – řešit reklamací,
br.Růžička
- zajímá se, zda se bude instalovat ribstol (u stěny k malému sálu) – po diskuzi
rozhodnuto, že nebude, pokud krasojízda bude potřebovat kladku, navrhne
výboru způsob jejího uchycení a zajistí realizaci
- šplhací lano je silně opotřebeno, výbor souhlasí s nákupem nového lana
br.Fuchs – připravil seznam činností, které je v sokolovně třeba provádět, bude projednáno se
zájemci a řešeno na další schůzi výboru

Byly dohodnuty podmínky pro pořádání Country bálu 7.dubna hudební skupinou ViKÝŘ,
technickou četu a úklid zajistí VIKÝŘ, sokolovna bude mimo provoz od soboty 7.dubna od 9 hodin
do neděle 8.dubna do 12 hodin.

5) Schůzi ukončil starosta br. Růžička

Další schůze se koná v pondělí 19.března 2018 od 18 hodin

Zapsala: Mlýnková Zápisy ze schůzí výboru T.J. a další informace lze nalézt na
www.sokolreckovice.cz,

