Z á p i s č. 9/2018
ze schůze výboru T.J. Sokol Brno-Řečkovice konané 28.5.2018
Přítomni: Růžička, Bartoněk, Hamala, Gut, Fuchs, Dvořáková, Mlýnková, Janovská, Žáková
Hosté: ses. Irena Zahrádková
Omluveni: Mašek, Gutová
Program: 1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
3) Prázdninový provoz
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) Provoz o prázdninách bude omezen, vedoucí oddílů, které chtějí cvičit musí požádat výbor o schválení
a nahlásit tréninkové hodiny. Dospělí členové uhradí 20,- Kč/trénink/osoba.
ses.Janovská - oddíl Pampelišky bude trénovat na hodové vystoupení, neděle od 15.července, 18 – 20 hodin
- oddíl rekreační volejbal začátečníci budou hrát ve středu, 18 – 19.30 hodin
br.Gut – oddíl florbal muži bude trénovat v neděli 8.30-10.30 hodin
4) ses. Zahrádková – požádala o příspěvek na cvičební úbory pro děti a cvičitelku sletové skladby Noty. Výbor
schvaluje příspěvek pro 8 dětí á 100,- Kč, 300,- Kč pro cvičitelku
br. Růžička – kontaktoval úklidové firmy na úklid hřiště na Prumperku, všechny oslovené jsou ochotny
pouze přistavit a následně odvést kontejner, nakládku a vlastní úklid musíme provést
vlastními silami.
br.Hamala - jím oslovená firma Marek Máša provede úklid kompletně, zaslali předběžný
rozpočet, výbor bere na vědomí, nutné další projednání a upřesnění nabídky, následně po
schválení výborem, bude starostou a jednatelem uzavřena smlouva
- br.Fuchs zpracoval informace pro členy jednoty ke zpracování a ochraně osobních údajů
(GDPR), text bude umístěn na webu jednoty, při elektronickém přihlašování musí člen
nejprve potvrdit souhlas s uvedenými údaji a pak může vyplňovat vlastní přihlášku. Při
vyplnění přihlášky „papírově“ potvrdí člen, že text informace četl a souhlasí s ním.
- příprava nového výboru - byly předneseny některé návrhy kandidátů na členy výboru ve
volebním období 2019-2022, nové kandidáty osloví pověření členové výboru. Uvedené lze
považovat za zahájení požadovaného procesu - prioritou zůstává získání statutárních
zástupců (dosud není nikým potvrzeno).
- finanční odměňování – diskuze omezena pouze na externí pronájmy (nutno vypracovat
seznam činností garanta akcí - návrh zpracuje br.Gut), v září dohodnout, které akce budeme
pořádat a určit garanty. Znovu proběhla dlouhá názorově rozdílná diskuze, při které si
členové výboru navzájem potvrzovali pochopení po svá přednesená stanoviska – nebylo
opět uzavřeno
- příspěvek pro cvičenky na XVI. Všesokolský slet v Praze, po krátké diskuzi - výbor
schvaluje částku 1 500,- Kč/cvičenka (16 cvičenek skladby Ženobraní a 11 cvičenek
skladby SPOLU)
Hlasováno: pro 8 – proti 0 - zdržel se 1
br.Bartoněk - ve 2.pololetí 2018 proběhnou v rámci oslav 100.výročí vzniku republiky následující akce:
28.10.
pietní akt u pomníku na Palackého náměstí
17.11.
pietní akt v sokolovně – Den boje za svobodu
listopad ( navržen termín 15.11.)
Akademie
září, říjen
Beseda o sokolstvu, v zasedací síni ÚMČ
- byla provedena revize kotlů

ses.Žáková – kompletuje seznam držitelů klíčů od sokolovny
- navrhuje uspořádat výjezdní zasedání 25.června, výbor souhlasí
ses.Janovská – 19.května vystupoval oddíl Pampelišky na Folklórním festivalu, pořadatel Orel Řečkovice,
účast 16 dětí a 3 vedoucí
- oddíl volejbal začátečníci se zúčastnil turnaje v Komíně, 19.května, účast 7 hráčů
- podařilo se jí zajistit 10 dobrovolníků – pořadatelů na Krajský slet v Brně a 2 vlajkonoše
(prapor jednoty a prapor dorostu), br.Fuchs prověří možnost nákupu (nebo výroby) dřevěné
žerdi k praporu dorostu
- pro oddíl Pampelišky a Ř13 žádá o možnost zakoupení externího reproduktoru pro venkovní
tréninky a vystoupení, cena cca 1 500,- Kč, výbor souhlasí
br.Gut – na závěr cvičebního roku připravuje setkání cvičitelů, 22. nebo 29.června, žádá o možnost úhrady
občerstvení – výbor souhlasí
- dohodl pronájem orelského hřiště na 18.června pro závody v atletice a další soutěžní disciplíny
- 21.května se konala cvičební hodina předškolních dětí na dopravním hřišti na Horáckého náměstí,
24.května byl na dopravním hřišti oddíl Mrňousků, doporučuje i pro ostatní oddíly
ses.Dvořáková – upozorňuje na nutnost provedení změny plateb příspěvků pro cvičitele a přispívající členy
(VG, ženy slet atd.), od roku 2019 se budou platit pouze členské příspěvky, ne sletová
známka
ses.Mlýnková – 19.května se děti se sletovou skladbou Noty zúčastnily veřejného vystoupení v Telnici, moc
pěkná akce
- 22.května se zúčastnily se ses.Kalinovou jako rozhodčí na běhu mládeže v Lužánkách
- praporečník v Praze (?), máme zájem o pamětní stuhu na prapor- nahlásit na župu do 1.6.
br.Fuchs – nutno stanovit termín zápisu do cvičebního roku 2018/19, dohodnuto pondělí 3.9. 17 -18 hodin
- nutno stanovit termín spuštění elektronických přihlášek, dohodnuto stávající členové od 1.7.,
ostatní od 1.8.
- požádal o poskytnutí prostor „Pekla“ do začátku prázdnin, výbor souhlasí

5) Schůzi ukončil starosta br.Růžička, další schůze se koná v pondělí 11.června 2018 od 18 hodin

Zapsala: Mlýnková

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

