Z á p i s č. 2/2019
ze schůze výboru T.J. Sokol Brno-Řečkovice konané 4.2.2019
Přítomni: Růžička, Bartoněk, Mašek, Žáková, Mlýnková, Janovská, Dvořáková, Gut, Fuchs
Jelínková
Mgr. Lukáš Oleják
Omluveni: Gutová, Hamala
Program: 1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
3) zhodnocení akcí
4) Různé
5) Závěr
1) Schůzi zahájil starosta br. Růžička, schůze plánovaná na 21.ledna byla zrušena pro avizovanou omluvu většího
počtu členů výboru.
2) a) aktualizace školení PO – br. Růžička
b) urgovat instalaci lezecké sítě – br. Gut + Růžička
c) zajistit nabídku odprodeje 12 ks vyřazených světel – br. Hamala
d) zajistit nabídku na vybavení sprch – br. Hamala
3) Farní ples 26. ledna - bezproblémový průběh, garanty byli ses. Janovská a br. Gut
Reprezentační sokolský ples 3. února – velký zájem, vstupenky vyprodány, účast 250 osob. Poděkování všem za
přípravu (zástupci oddílů Pampelišky – rodiče, ženy slet – Ženobraní,
Spolu, rekreační volejbal, volejbal senioři, cvičitelé) a za vystoupení na
plese (Pampelišky, Ř 13, krasojízda)
Dětský karneval – rekordní účast, poděkování všem organizátorům, Ř 13 za výborně připravený program a
Pampeliškám za vystoupení
4) Mgr. Oleják, zástupce domova Tereza – projednal spolupráci, byl dohodnut termín cvičení dětí tohoto domova –
středa 10 – 11.30 hodin, které se stanou členy jednoty, vedoucími oddílu
budou vychovatelé domova. Byly předány červené klíče, br. Růžička
připraví dohodu, ses. Mlýnková prověří možnost vystavení cvičitelských
průkazů vychovatelům na základě diplomů z vysoké školy
ses. Jelínková – má na starosti kožené boty ke krojům, některé jsou malé velikosti, úzké, navrhuje jejich
odprodej a opravu zbývajících, pro nás využitelných – výbor souhlasí, požaduje provést příslušná
jednání a poté předložit výboru ke schválení
br.Růžička – zakoupil DVD ze sletu v Praze, možnost zapůjčení
- došlo ke změně pojišťovny pro úrazové pojištění členů ČOS od 1. 2. 2019 je to VZP
- předal na MČ výborem jednoty schválené nominace na nejlepší sportovce 2018
- ZŠ Letokruh požádala o rozšíření počtu pátečních hodin ve 2.pololetí (4 dny navíc, ruší 21.6.) –
výbor souhlasí, br. Růžička vypracuje dodatek smlouvy a br. Gut aktualizuje rozvrhu hodin
- na VH jednoty se musí zvolit 4 vyslanci na valnou hromadu župy a jejich náhradníci, kandidáti do
předsednictva župy, KK župy a kandidáti do ústředních orgánů ČOS – bude projednáno na příští
schůzi včetně přípravy VH jednoty
- 18.února se koná na JMK jednání o programu obnovy sokoloven, zúčastní se br. Růžička
ses.Mlýnková - v sobotu 19.ledna se župního turnaje v kuželkách zúčastnilo 8 seniorek, 2 ženy a 3 žáci, získali jsme
5 medailí (1 seniorka, 1žena, 3 žáci)
- byly vypsány granty OV ČOS pro rok 2019, výbor schvaluje přihlášení do grantů na vybavení
tělocvičen a na vzdělávání cvičitelů, připraví ses.Mlýnková, o grantu na akce pro veřejnost budeme
uvažovat – termín přihlášení na župu je 20.února
- vypracovala ve spolupráci s br.Fuchsem statistické výkazy (jednota, odbor všestrannosti,
vzdělavatel), byly zaslány na župu
Registrace sportovních oddílů zpracují v požadovaném termínu zástupci oddílu volejbalu a
krasojízdy, dle matriky 2018 mají tyto počty členů:
Krasojízda – 2 muži 27 – 60 let, 1 žena 27-60 let, 1 dorostenka, 3 žákyně
Volejbal – 8 mužů 27 – 60 , 1 muž do 26 let
Do registrace vyplňujte aktuální stavy.

- z ČOS jsme obdrželi výzvu, abychom požádali televizi o pokračování pořadu Sokolský zpravodaj,
zpracuje br.Růžička
- dotace JMK – projektová dokumentace – požádáme prostřednictvím KKR
- podpora sportu – po prověření možností dle zadání zažádáme o příspěvek na nákup
Airtracku a bradel
- ses.Zahrádková má zájem pracovat v župním náčelnictvu, výbor doporučuje její kandidaturu,
ses.Mlýnková zašle na župu
- bylo vyřazeno šplhací lano (opotřebení, roztřepení), nutno zakoupit nové – výbor souhlasí
- dle statistiky 2018/2019 má oddíl volejbalu družstvo A 11 členů, družstvo B 3 členy – nutno
prověřit počty členů přihlášených a cvičících
- byly vypsány granty OS ČOS, výbor doporučuje požádat jako v minulých letech, ses.Mlýnková zašle
zadání a přihlášku br.Hamalovi ke zpracování, termín dodání na župu do 5.dubna
- ČOS provádí výzkum vybavení tělocvičen nářadím, aby mohli vyhodnotit nejvhodnější nářadí pro
grant Sokol 21 (dříve Standardizace) – zpracovala, odešle na župu
- se ses. Kalinovou provedla evidenci majetku oddílů sokolské všestrannosti a dalšího vybavení
sokolovny, se ses.Žákovou evidenci majetku „Pekla“. Nutno dokončit inventuru majetku u
ostatních oddílů.
br.Gut – v pondělí 28.ledna se uskutečnila akce „světýlka v lese“ pro předškolní děti a mrňousky, účast 36 dětí
ses.Mlýnková – pro oddíl rodiče a děti připravily cvičitelky „světýlka v tělocvičně“, děti si donesly
baterky a potmě procházely tělocvičnu a plnily různé úkoly
- 1x za měsíc je nutno vyčistit odpad ve sprchách – br.Fuchs
- upozorňuje na nesplněný úkol oddílu volejbalu – návrh na řešení šatny u nových sprch včetně ochranného
krytu na kotel
- je třeba upevnit zářivku v náčiní – br.Fuchs
br.Fuchs – je uvolněný hlavní přívod vody do sokolovny, musí opravit
ses.Janovská – oddíly rekreačního volejbalu žádají o možnost tréninku o prázdninách v hodinách dle rozvrhu –
výbor souhlasí
ses.Mlýnková – oddíl volejbal senioři má odsouhlasené tréninky vždy mimo hlavní a vánoční prázdniny
- navrhuje využít místnost po hudební skupině pro oddíly Pampelišky a divadlo, odpovědné budou
ses.Janovská, Zahrádková, Svobodová – výbor souhlasí. Výbor požaduje vyklizení místnosti do
konce února.
br.Mašek – v sobotu 19.ledna se v sokolovně konal přebor JMK v krasojízdě, výsledky: 1.místo Jakub Mašek, Jakub
Mašek + Tomáš Gruna, Tereza Kosíková, ostatní nemedailové umístění

br.Bartoněk – dostali jsme 3 ks DVD z akademie 16.listopadu, je možno zapůjčit

5) Schůzi ukončil starosta br.Růžička.
Další schůze výboru se koná v pondělí 18.února 2019 od 18 hodin
Zapsala: Mlýnková
Zápisy ze schůzí výboru T.J. a další informace lze nalézt na www.sokolreckovice.cz

