Z á p i s č. 10/2018
ze schůze výboru T.J. Sokol Brno-Řečkovice konané 11.6.2018
Přítomni: Růžička, Mašek, Gut, Fuchs, Dvořáková, Gutová, Mlýnková, Janovská
Hosté: Věčorek, Váňová
Omluveni: Bartoněk, Hamala
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.Váňová (hlavní stárka) a br.Věčorek (hlavní stárek) - informovali o stavu příprav na Vavřinecké hody
2018
br. Růžička – poděkoval všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu Krajského sletu 10. června v Brně cvičencům a jejich vedoucím (cvičenkám skladeb Spolu a Ženobraní, dětem skladby
Noty), praporečníkům, pořadatelům z Ř13 a řazení průvodu
- br. Hamala zaslal všem členům výboru předběžný rozpočet od firmy Marek Máša na
provedení úklidových prací na Prumperku, br.Růžička bude firmu kontaktovat pro
upřesnění nabídky, pokusí se zajistit další nabídky pro porovnání
- z ČOS jsme obdrželi instrukce k GDPR (ochrana osobních údajů), informace zpracovaná
br.Fuchsem těmto instrukcím odpovídá
- příprava nového výboru – navržení noví kandidáti byli osloveni, další jednání budou
probíhat. Prioritou zůstává získání statutárních zástupců
- řešení finančních odměn - zůstává nedořešeno
- obdrželi jsme žádost paní Barbory Pelikánové ze ZŠ Letokruh na možnost pronájmu
sokolovny na školní ples (v týdnu od 18. do 22.6. od 16 do 20 hodin). Žádost byla
předběžně projednána per rollam, po osobním projednání na schůzi výbor nesouhlasí,
v tomto termínu probíhají řádná cvičení oddílů
br.Mašek – na ME 2018 v krasojízdě konané v NSR, obsadil v jednotlivcích Jakub Mašek 4.místo, ve
dvojicích obsadili Jakub Mašek a Tomáš Gruna rovněž 4.místo – velmi pěkné umístění,
výbor gratuluje !!!
br.Fuchs – s vedoucími oddílů řeší několik posledních přihlášených členů, kteří dosud nezaplatili příspěvky
- někdo se pokusil vypáčit skříňku s náhradními klíči, z důvodu zabezpečení bude přemístěna do
kanceláře jednoty – zajistí br.Fuchs
- webové stránky jednoty jsou již převedeny na cvičební rok 2018/19
ses.Mlýnková – v oddíle volejbal senioři došlo k úrazu, přetržená achilovka, řeší se úrazové pojištění –
centrální pojistka ČOS
br.Gut – v pondělí 18.6. se bude na hřišti na „Orláku“ konat sportovní den – atletické i jiné soutěže, nutno
zajistit dostatečný počet cvičitelů k jednotlivým stanovištím, začátek od 17 hodin pro oddíly R+D a
Mrňousky, další oddíly v 17.30 (PD) a v 18 hodin (žactvo)
- na příští chůzi výboru bude rozhodnuto o rozvrhu na nový cvičební rok
- pan Bořecký požádal o zapůjčení 50 ks židlí na 9.9. na Orelské hřiště – výbor souhlasí

- připomíná plánované školení zdravotníků, předběžně stanoven termín 13.10. v 9 hodin,
br.Růžička projedná možnost nabídky pro jiné jednoty naší župy a župy J.Máchala
- předběžný termín Sokolské akademie změněn na pátek 16.11. (bude navazovat na noc sokoloven
– přespání v tělocvičně a pietní akt 17.11.)
ses.Janovská – poděkovala všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu Dětského dne za radnicí, především
ses.Kalinové za vzornou přípravu jednotlivých disciplín, účast 300 dětí
- na Dětském dnu vystupoval oddíl Pampelišky, účast 23 dětí

5) Schůzi ukončil starosta br.Růžička, další schůze se koná v pondělí 25.června 2018 od 18 hodin –
výjezdní zasedání

Zapsala: Mlýnková

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

