Z á p i s č. 14/2018
ze schůze výboru T.J. Sokol Brno-Řečkovice konané 1.10.2018
Přítomni: Růžička, Mašek, Gut, Mlýnková, Janovská, Dvořáková, Žáková, Fuchs, Gutová, Hamala
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) br. Růžička - připravuje smlouvu se ZŠ Letokruh včetně pronájmu velkého sálu v pátek (1x měsíčně dle
seznamu)
- paní Nikola Debrecini požádala o pronájem malého sálu pro cvičení dětí a dospělých
(pondělí, středa, čtvrtek) s možností případného zapůjčení náčiní, po projednání – výbor
nesouhlasí
- pan Česlav Ulrich požádal o poskytnutí sokolovny (Skautská vánoční besídka) na neděli
16.12. od 14 do 19 hodin – výbor souhlasí, garanti br.Bartoněk, Růžička
- MŠMT zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o dotaci na rok 2019 Můj klub, termín do konce
října, požádal ses. Gutovou o zpracování
- vyzývá členy jednoty k účasti na komunálních volbách a podpoře našich kandidátů
- požádal Městskou policii Brno o možnost sdělení majitele Citroenu, parkujícího dlouhodobě
u sokolovny
ses.Gutová – připravuje rozdělení dotace Můj Klub 2018, členům výboru zašle k připomínkám e- mailem
- taneční studio Nofeet požádalo o pronájem sokolovny na 15.12. na vánoční besídku – výbor
nesouhlasí
ses.Mlýnková – v pondělí 24.září se konala schůzka cvičitelů k přípravě akademie, byl sestaven předběžný
program, dohodnuty některé organizační záležitosti, informaci zaslala všem cvičitelům, kteří
se na programu budou se svými oddíly podílet
br.Gut – navrhuje oslovit naše členy, rodiče dětí, případně zveřejnit výzvu v Řeči s cílem najít vhodného
kandidáta na starostu jednoty, volby budou v březnu 2019 – návrh připraví br.Růžička a Gut
ses.Janovská – se ses.Kalinovou upravily nástěnku k projektu ČOS Svět nekončí za vrátky
4) Schůzi ukončil starosta br.Růžička, další schůze se koná v pondělí 15.října 2018 od 18 hodin
Členové výboru pogratulovali ses.Haně Dvořákové a Drahomíře Žákové a br.Janu Maškovi k životnímu jubileu.

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

