Z á p i s č. 3/2018
ze schůze výboru T.J. Sokol Brno-Řečkovice konané 19.2.2018
Přítomni: Růžička, Bartoněk, Gut, Fuchs, Dvořáková, Mlýnková, Hamala, Mašek, Janovská
Omluveni: Gutová, Žáková
Program: 1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
3) Zhodnocení plesu a dětského karnevalu
4) Různé
5) Závěr
1) Schůzi zahájil starosta br.Růžička
2) a) aktualizace školení PO – br. Růžička
b) urgovat instalaci lezecké sítě – br. Gut + Růžička
3) Obě akce velmi povedené, velký počet návštěvníků, starosta br.Růžička a garant akce ses.Janovská
poděkovali všem, kteří se na přípravě a průběhu podíleli, poděkování patří i všem vystupujícím
z oddílů krasojízdy, Ř 13 a Pampeliškám
4) br.Růžička – urguje po vedoucích sportovních oddílů krasojízda a volejbal zaslání vyplněných
formulářů „Registrace sportovního oddílu“ - obratem
- na šachový turnaj 24.února nutno zajistit garanta – br.Růžička, příprava sálu od 7.30
hodin
- na hřišti Prumperk proběhla likvidace zahradního domku, prořez křovin (firma
Služby Minks, s.r.o.) a kácení stromů (hasiči z Ořešína)
- upozorňuje na nutnost řádně vyplňovat všechny údaje v cestovních příkazech,
neúplně a chybně vyplněné nebudou propláceny
- do konce března by měla proběhnout valná hromada jednoty, navržen termín
28.března (náhradní termín 4.dubna) – pozvánky připraví br.Růžička, výbor
schvaluje účast formou delegátů dle počtu zletilých členů jednotlivých oddílů,
min.počet delegátů je 30
- v souvislosti s připravovanou zásadní generační obměnou složení výboru jednoty,
navrhuje setkání (výbor, cvičitelé, aktivní členové, rodiče našich dětí) případně i
dalších příznivců (nečlenů naší jednoty), za účelem získání a projednání názorů na
další provoz, činnost a rozvoj TJ SOKOL Brno-Řečkovice („NOVÉ PODMÍNKY
SOKOLSKÉHO ŽIVOTA“)
br.Mašek - v Praze se uskutečnil 1.ročník světového poháru v krasojízdě, nominace byla
prováděna dle umístění na MS, zúčastnil se Jakub Mašek, obsadil 4.místo
br.Bartoněk – o jarních prázdninách, ve čtvrtek 8.února se v sokolovně sešlo několik oddílů ve
stejnou dobu – paní Mrňousová (schváleno na výboru 29.1.), krasojízda a Ř 13.
Vzájemně se domluvili na užívání sokolovny, ale do budoucna je však nutné, aby
všechny mimořádné tréninky byly nahlášeny a schváleny výborem
br.Hamala – zajímá se, kdy začne rekonstrukce sprch
br.Gut – přihlásily se dvě firmy, dokončuje se porovnání nabídek, předpoklad
zahájení prací po krojovaném plese
br.Gut – pro pořádání společenských akcí v sokolovně je nezbytně nutné provést úpravy a opravy
v „pekle a ostatních prostorách suterénu sokolovny, zpracovat studii (projekt), realizaci
rozdělit na několik částí – br.Gut, Růžička
- hudební skupina Vikýř se nabídla, že uspořádá Country bál (termín 7.dubna 2018) – nutno
dohodnout podmínky

- obdrželi jsme dvě nabídky na provádění údržbářských prací v sokolovně místo br.Fuchse,
výběr provedou br.Růžička a Gut, br.Fuchs sepíše, co vše je nutno provádět (případně,
které činnosti bude i nadále vykonávat on sám)
ses.Mlýnková – se ses.Kalinovou dokončily inventuru (evidenci) majetku oddílů všestrannosti, ještě
musí provést oddíly krasojízda, rekreační volejbal, Pampelišky a Ř 13
- požádala o proplacení tonerů do tiskárny pro ses.Zahrádkovou – několikrát se
měnily popisy a obrázky postavení u sletové skladby Spolu – výbor souhlasí
- v sobotu 17.2. se konala župní vycházka do arboreta v Řícmanicích, zúčastnilo se 8
žen
- v sobotu 24.2. se koná župní přebor v plavání v bazénu na ul. Družstevní

5) Schůzi ukončil starosta br. Růžička

Další schůze se koná v pondělí 5.března 2018 od 18 hodin

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

