Z á p i s č. 8/2018
ze schůze výboru T.J. Sokol Brno-Řečkovice konané 14.5.2018
Přítomni: Růžička, Mašek, Hamala, Gut, Fuchs, Dvořáková, Mlýnková, Janovská, Gutová, Žáková
Hosté: ses. Váňová, Staňková
Omluveni: Bartoněk
Program: 1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
3) Různé
4) Závěr
1) Schůzi zahájil starosta br.Růžička
2) a)
b)
c)
d)

aktualizace školení PO – br. Růžička
urgovat instalaci lezecké sítě – br. Gut + Růžička
zajistit nabídku odprodeje 12 ks vyřazených světel – br. Hamala
zajistit nabídku na vybavení sprch – br. Hamala

3) ses.Staňková - vyúčtovala krojovaný ples
ses.Váňová - na MČR v České polce, které se konalo 5.května v Chrudimi, obsadili br.David Hudec a
ses.Edita Staňková 9.místo
br. Růžička - poděkoval členům divadelního souboru Ř 13 za úspěšné předvedení hry Vlasta kopla Vlastu
22.dubna – derniéra
- informuje se, jak je zajištěn Dětský den za radnicí - koordinátorkou je ses.Kalinová, máme
připraveno 6 stanovišť, vedoucí jsou zajištěni
- Krajský slet v Brně, do průvodu bude vhodné zajistit vlajkonoše (ses.Janovská projedná s
br.Dušanem Kosem), pořádající brněnské župy by měly zajistit pořadatele a dozor do šaten –
z naší jednoty se nepodařilo nikoho zajistit
- zaslal členům výboru e-mailem návrh bodů k projednání na dnešní schůzi výboru,
elektronicky reagovali pouze někteří
- obdržel stížnost paní Věry Malé na nepořádek na hřišti na Prumperku. Po projednání
(zajištění formou brigád nebo externí firma) bylo hlasováním pro 9 - proti 0 - zdržel se 1,
rozhodnuto, že na úklid bude objednána úklidová firma, zajistí br.Růžička, nutno dohodnout
podmínky dalšího udržování.
Paní Malé zašle br.Růžička odpověď – máme zpracovaný projekt na vybudování nového
hřiště, vzhledem k průtahům způsobeným obyvateli okolních ulic jsme nezískali dotace a
nyní hledáme vhodného investora
- obdržel z ÚMČ situační plán na opravu plochy před sokolovnou, aby nedocházelo
k zatékání, s opravou předběžně souhlasíme, k posouzení by bylo dobré mít k dispozici celý
projekt – jak je řešena obslužnost sokolovny, případně jiné úpravy okolí
- je zpracována studie úprav v sokolovně a návrh využití volných ploch okolí, která také řeší
problém obslužnosti sokolovny ( příjezd a přístup do objektu) – článek do zpravodaje MČ
připraví br.Růžička a Gut
- plnění usnesení z valné hromady – příprava nového výboru, bylo diskutováno o potřebnosti,
rozsahu a formy výzvy - do příští schůze výboru si připraví každý člen výboru návrh na nové
kandidáty (starosta sděluje, že rozhodující prioritou je získat statutární zástupce)
- finanční odměňování – tato otázka byla pouze opět podrobně diskutována - nebylo
uzavřeno
br.Fuchs – obdrželi jsme žádost paní Martiny Grochové o vrácení příspěvků za dva syny, Lukáše a Jakuba,
případně převedení zaplacené částky do příštího cvičebního roku. Z důvodu nemocí dětí (nástup
do školky) nebyli během roku ani jednou ve cvičení. Výbor souhlasí s vrácením zaplacené
částky, odpověď napíše ses.Gutová, pokud budou mít zájem v příštím roce, musí se znovu
přihlásit
- opravil drobné závady v sokolovně, o státních svátcích vyvěsil vlajky
- je nutné určit výši příspěvků pro cvičební rok 2018/19 – výbor rozhodl, že výše příspěvků
bude ve stejné výši jako v roce 2017/18

ses.Mlýnková – seznámila výbor s dosaženými výsledky na přeborech župy v atletice gymnastice:
atletika 22.dubna – účast 5 žáků a 6 žákyň, 2 dorostenky a 1 žena, 15 rozhodčích a organizátorů, nejlepší
výsledky: v kategorii PD hoši - Gajdoš David 3.místo, v kategorii žáci I - Suchý Jiří
1.místo, v kategorii žáci III Suchý Pavel 1.místo, Ledeč Samuel Jakub 5.místo,
v kategorii žákyně I Anderlová Marie 4. Místo, v kategorii žákyně II - Jančaříková
Karolína 2.místo, Polášková Sofie 4.místo, v kategorii žákyně III - Dvořáková
Michaela 4.místo, v kategorii dorostenky - Svobodová Gabriela 1.místo, Semanová
Nikol 2.místo, v kategorii ženy - Polášková Tamara 2.místo
gymnastika 28.dubna – účast 4 žákyně, 2 dorostenky, 4 rozhodčí a organizátoři, nejlepší výsledky:
v kategorii žákyně I - Urbanová Johana 1.místo, v kategorii žákyně II –
Polášková Sofie 4.místo, v kategorii žákyně III – Dvořáková Michaela
4.místo, v kategorii dorostenky – Svobodová Gabriela 1.místo, Semanová
Nikol 2.místo.
Všem účastníkům i činovníkům děkujeme za dobrou reprezentaci jednoty.
- požádala o příspěvek na náklady na XVI. Všesokolský slet v Praze pro 12 cvičenek
skladby „Spolu“, bez stravy jsou celkové náklady pro jednu cvičenku cca 3 500,- Kč.
Pro 16 cvičenek skladby „Ženobraní“ požádala o příspěvek ses.Gutová, náklady na
jednu cvičenku jsou ve stejné výši.
O výši příspěvku výbor nerozhodl, čekáme na rozhodnutí, zda bude možno část nákladů hradit
z dotace JMK.
br.Gut – zaslal všem vedoucím oddílů a členům výboru upozornění na poškozenou oponu a žíněnky.
Upozornil na to, že dospělí členové berou na svoje tréninky děti, které jsou během probíhající
hodiny bez dozoru, použité roztahané nářadí a náčiní není často uklizeno. Oprava poškozených
věcí nás stojí nemalé finanční prostředky.
Výbor situaci projednal a upozorňuje, že cvičební hodiny jsou vyhrazeny pouze pro členy
jednoty a jednotlivých oddílů, pokud v ojedinělých případech jsou v hodině dospělých děti,
nesmí používat nářadí a náčiní bez dozoru, ani provozovat jinou činnost bez dozoru
dospělých.
- projednává možnosti místa konání přeboru jednoty v atletice, na hřišti na Horáckém náměstí
probíhá rekonstrukce
- zajímá se, zda už mají volejbalisté navrženo řešení šaten u nových sprch, br.Hamala sděluje, že toto
v oddíle projednávali, zatím bez výsledku
- navrhuje uspořádat školení 1.pomoci pro cvičitele, výbor souhlasí, zajistíme školitele z řad našich
členů – (br.Mašek, ses.Růžičková)
br.Mašek – na ME juniorů obsadila Tereza Kosíková ve dvojici se závodníkem Jančíkem z Horních Heršpic
2. místo
- na ME dospělých byli nominováni z ČR pouze naši členové br.Mašek a Gruna
ses.Janovská – v sobotu 21.dubna se oddíl Pampelišek zúčastnil v obchodním centru Olympia akce
Prezentace krajského sletu, účast 21 dětí a 3 cvičitelé. Akci spojili s výletem, Modřice –
Olympia - Modřice, ses.Zahrádková zaslala článek do Řeči a župního Zpravodaje

4) Schůzi ukončil starosta br.Růžička, který vyjádřil znepokojení nad aktuálním stavem jednání v těchto
důležitých otázkách (odměňování a přípravy nového výboru jednoty).

Další schůze se koná v pondělí 28.května 2018 od 18 hodin
Zapsala: Mlýnková

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

