Z á p i s č. 1/2018
ze schůze výboru T.J. Sokol Brno-Řečkovice konané 8.1.2018
Přítomni: Růžička, Bartoněk, Gut, Gutová, Fuchs, Dvořáková, Mlýnková, Žáková, Mašek, Janovská
Hosté:
Jančíková
Omluveni: Hamala
Program: 1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
3) Různé
4) Závěr
1) Schůzi zahájil starosta br.Růžička
2) a) aktualizace školení PO – br. Růžička
b) urgovat instalaci lezecké sítě – br. Gut + Růžička
3) ses.Jančíková – vyúčtovala Mikulášskou besídku
br.Růžička – přivítal členy výboru v novém roce, popřál hodně zdaru v sokolské činnosti
v jubilejním sletovém roce
- besídka skautů proběhla bez problémů
- jednal s firmou Služby Minks, s.r.o. (pan Špaček – zahradní a technické služby) o
provedení prací na hřišti Prumperk – likvidace zahradního domku, terénní úpravy,
kácení a prořez dřevin
- vánoční besídka Ř 13 byla velmi zdařilá a pěkná, účast 45 osob
- poděkoval ses.Gutové za spolupráci při zpracování žádosti o dotaci MŠMT program
VIII „Můj klub“
- předložil ke schválení směrnici č. 1/2018 – Podmínky pro použití vlastního
motorového vozidla, úhrada 4,- Kč/km – směrnice byla schválena všemi hlasy
ses.Mlýnková – odbor všestrannosti ČOS vypsal pro rok 2018 granty – standardizace, vybavení
tělocvičen, vzdělávání cvičitelů a veřejně přístupné sportovní akce – do 5.února
nutno podat žádosti na župu
- do 31.ledna se musí nahlásit nominace na sportovce roku MČ, výbor navrhuje:
družstvo – florbal mladší žáci, probojovali se do přeboru ČOS oblast Morava,
skončili třetí – další informace dodá br.Jančík
jednotlivci – Tereza Kosíková – účast na MR, ME - podrobnosti dodá br.Mašek
trenér – cvičitelky jógy ses. Zuzana Nedomová a Květoslava Novotná – dlouholeté
cvičitelky, oddíl jógy velmi oblíbený, má nejvíc členů
činovník – ses.Hana Dvořáková – dlouholetá členka výboru, obětavá
- jako každý rok se budou na župu zasílat statistické výkazy, zpracuje výkaz odboru
všestrannosti, statistiku k 1.1.2018 a seznam členů
- ze župy přišla nabídka ke studiu na sportovní akademii v Dánsku, informovat
cvičitele – br. Gut
- v sobotu 24.února se koná župní přebor v plavání, v sobotu 21.dubna bude župní
přebor v atletice a v neděli 22.dubna župní přebor v gymnastice a šplhu
br.Fuchs – někteří přihlášení do oddílů nemají stále zaplacené příspěvky – seznamy poslat
cvičitelům, aby se zjistilo, zda chodí cvičit
- z důvodu pracovního zaneprázdnění nezvládá provádět údržbu a opravy v sokolovně,
nutno hledat náhradu – inzerát do Řeči, na web jednoty
br.Gut – odměna pro pana Petra Dvořáka za zpracování projektu na úpravu sociálního zařízení
formou poukázky – výbor souhlasí

- zaslal poptávky na provedení úpravy soc. zařízení, začátek prací po sokolském plese
(18.2.2018)
- navrhuje do dveří „náčiní-peklo“ instalovat vložku pro zelený klíč, do dveří u kotelny –
únikový východ - vložku pro modrý klíč
- opětovně poukazuje na to, že se půjčené klíče nevrací do skříňky
- nutno provést úklid suterénu a schodiště
- obdržel e-mail od Mgr.Víta s požadavky k Farnímu plesu: předání klíčů od skladu, zelený
klíč– br.Fuchs, urguje zaslání smlouvy na pronájem, požádal o možnost tréninků tanečníků
vystupujících na plese – dohodne ses.Janovská
Se ses.Janovskou dohodne technickou četu na farní ples.
Sokolovna musí být předána do neděle 21.ledna do 12 hodin.
- o prázdninách došlo ke kolizi dvou oddílů – florbal muži a volejbal senioři – přišli trénovat ve
stejnou dobu. O možnost tréninku požádal výbor oddíl florbalu, volejbal senioři ne, protože
nebyli o omezeném prázdninovém provozu informováni.
Zašle upozornění všem cvičitelům, že během všech školních prázdnin (krátkodobých i
velkých letních) se necvičí, sokolovna se neuklízí. Pokud chce oddíl mimořádný trénink,
musí požádat o souhlas výbor jednoty.
ses.Gutová – připravuje vyúčtování dotace MŠMT program VIII za rok 2017, zpracuje do konce ledna
- 22.dubna se bude konat derniéra divadelního představení Vlasta kopla Vlastu,
sokolovna bude mimo provoz od soboty 21.dubna
- 24.února se koná hromadný nácvik sletové skladby Ženobraní, zúčastníme se
ses.Janovská – v neděli 17.prosince se konala vánoční besídka Pampelišek, účast 25 osob, velmi pěkné
- předprodej vstupenek na Sokolský ples se bude konat 18. a 25.ledna od 18.30 do
19.30 hodin
- z důvodu časového zaneprázdnění nezvládnou se ses.Gutovou přípravu a konání
Country bálu, pokud se do příští schůze výboru nenajde ochotný pořadatel, nebude se
letos konat
br.Bartoněk – s br.Růžičkou zpracují příspěvek do Řeči – sokolské akce v roce 100.výročí vzniku
republiky (např. plesy, divadlo, nácviky na slet, vystoupení na sletu v Brně a Praze,
akademie, pietní akt 17.listopadu, účast na pietním aktu 28.října, závody krasojízdy
apod.)
ses.Žáková – již je odvezen kávovar, majitelka vrátila modrý klíč, ponechá si ho

4) Schůzi ukončil starosta br. Růžička,

Další schůze se koná v pondělí 22.ledna 2018 od 18 hodin

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

