Z á p i s č. 12/2018
ze schůze výboru T.J. Sokol Brno-Řečkovice konané 3.9.2018
Přítomni: Růžička, Bartoněk, Mašek, Gut, Gutová, Janovská, Dvořáková, Žáková, Fuchs, Hamala
Omluveni: Mlýnková
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) br. Růžička - poděkoval všem aktivním účastníkům XVI. Všesokolského sletu v Praze, zejména vedoucím
nácviků skladeb SPOLU (16 žen) a ŽENOBRANÍ (11 žen) (ses. Z. Zahrádkové , Gutové), po
obdržení videí z ústředí budou tyto k dispozici na jednotě
- zhodnotil přístup členů výboru při konání akce ÚMČ „Letní noc“, která se mimořádně
konala v sokolovně1.9.2018
- poděkoval za provedení zápisu na nový cvičební rok
- výbor souhlasí s konáním žákovských šachových turnajů (pan Moulis) a to v sobotu 20.10.
od 10.00 do 17.00 hod a v sobotu 23.2.2019 od 8.00 do 15.00 hod.
br.Mašek - školení zdravotníků bude v sobotu 20.10. od 8.00 do 10.00 hod. – je žádána účast všech našich
cvičitelů a trenérů
- prázdninový provoz bez kolizí
- Svaz cyklistiky zajistil pro naše závodníky Mašek, Grůna účast na 2 mezinárodních akcí ve
Švýcarsku
br. Bartoněk - upřesnil průběh akce Dne boje za svobodu a demokracii ve vestibulu sokolovny (sobota
17.11. 2018)
ses. Žáková - dokončuje inventarizaci klíčů (chybí identifikovat jen několik kusů)
ses.Janovská - sděluje termíny akcí: Mikulášská besídka – neděle 2.12.2018
Sokolský ples sobota 2.2.2019
Krojovaný sobota 2.3.2019
ses. Gutová - požaduje ponechání cvičebních hodin sletových cvičení - výbor souhlasí
- oznamuje účast všech 3 sletových skladeb na župních akcích - výbor souhlasí s proplacení
cestovních nákladů účastníkům (u dětí možnost použití osobních aut i pro nutný doprovod)
br. Gut - připomíná nutnost provedení stavebních úprav v Pekle
- po projednání výbor souhlasí běžnou údržbu bude provádět br. Fuchs
br.Fuchs - předal foto porušené střešní folie – nutná urychlená oprava proti zatékání
br.Hamala - požaduje proplacení fa za pronájem beach volejbalových kurtů a navrhuje spoluúčast oddílu
odbíjené ve výši 25% - výbor souhlasí většinou hlasů (2 hlasy se zdržely)
- oznamuje, že soutěžit v této sezóně budou 2 družstva mužů, s ohledem na větší počet členů
v oddíle se dotazuje na možnost snížení oddílových příspěvků – toto bylo diskutováno bez
přijetí rozhodnutí
4) Schůzi ukončil starosta br.Růžička, další schůze se koná v pondělí 17. září 2018 od 18 hodin

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

