Z á p i s č. 8/2020
ze schůze výboru T.J. Sokol Brno-Řečkovice konané 4.5.2020

Přítomni: Gut, Zatloukal, Dvořáková, Zahrádková, Janovská, Fuchs
Omluveni: Jančíková
Schůze byla realizována formou Skype video konference.
Program: 1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
3) Různé
4) Závěr
1) Schůzi zahájil starosta br. Gut

2) KONTROLA ÚKOLŮ + ÚKOLY NOVÉ
Úkol

Zodpovídá

Urgovat instalaci lezecké sítě, předpoklad montáže v řádu
týdnů

br. Gut
br. Kučera

Soupis revizí v Sokolovně; revidovat termíny a rozsah kontrol; br. Gut
zaměřit se na blížící se revize PO – revize PO byla provedena. br. Zatloukal
Inventura- zbývá dodělat inventuru oddílů: závodní odbíjená, br. Zatloukal
Ř13, Pampelišky, rekreační odbíjená.
Obeslání oddílů, které nemají inventuru
br. Zatloukal bude v 1. pololetí 2020 absolvovat školení
br. Zatloukal
požární bezpečnosti
Zjištění podmínek a možností nechat ušít 1 ks pánského
ses. Zahrádková
sokolského kroje, vybrán druh a barva látky, odsouhlaseno
ušití kroje p. Baršovou plus nákup hotové košile a čapky
Provést kontrolu zapsaných a platících členů všech oddílů,
ses. Janovská
namátkovou kontrolou ve všech oddílech naší jednoty
br. Zatloukal
Zřízení archívu T.J. Sokol Brno-Řečkovice. Výbor požádá Věrnou Výbor + Věrná
gardu o výpomoc. Ses. Janovská požádala br. Bartoňka. Další garda
pomocníky si sežene.
Náměty na oslavy 120 let výročí TJ Sokol Řečkovice; zatím
výbor
návrh od ses. Janovské uspořádat otevřené hodiny do cvičení
dětských oddílů + výstava na galerii + večerní slavnost

Termín
Stav
splnění
Červen 2020 trvá

30.5.2019
Upřesnit
termínově
30.5.2019

trvá – provedeno
částečně

30.6.2020

trvá

2020

probíhá

31.1.2020

odloženo na
neurčito
trvá

2.čtvrtletí
2020

trvá, částečně
splněno

31.3.2020

odloženo na
neurčito

Průběžně

odloženo na
neurčito

Ses. Janovská
br. Zatloukal
Organizace závěrečných závodů na ukončení sezony; 22.6.2020 Ses. Janovská
od 17:00
Ses. Zahrádková
Rozeslání pozvánek na Valnou hromadu
br. Gut
br. Zatloukal
Sledovat a aktualizovat cvičitelské průkazy a jejich dobu
ses. Janovská
prodloužení licence
Zjistit možnost a cenu kovového ohrazení kotle
br. Zatloukal

1. pololetí
2020
1. pololetí
2020
15.3.2020
Průběžně

odloženo na
neurčito
odloženo na
neurčito
odloženo na
neurčito
nový

30.5.2020

trvá

Vyřešit osvětlení šatny, schodiště a náčiní

30.5.2020

trvá

Výbor vyzývá cvičitele k absolvování kurzů/seminářů pro
obnovení cvičitelských průkazů. Náklady budou hrazeny
jednotou. Průběžně se řeší s jednotlivými cvičiteli.
Organizace setkání cvičitelů – 19.6. v 18:00

cvičitelé
ses. Janovská

br. Fuchs

Zaslat upozornění vedoucím oddílů ohledně plánované
kontroly registrovaných členů

3)

br. Gut

30.3.2020

odloženo na
neurčito

Různé
▪ Výbor projednal aktuální zprávu ČOS o možnosti zahájení cvičení v sokolovnách. Jsou stanoveny i některé
omezení pro průběh cvičení – hygienické podmínky, které musí být dodrženy. Nicméně situace je v tomto
směru značně proměnlivá a lze v brzké době očekávat další případné změny nebo konkrétnější instrukce ze
strany ČOS. Výbor se proto dohodl, že konečné rozhodnutí o možnosti a podmínkách otevření Sokolovny pro
cvičení projedná a dohodne až na příští schůzi Výboru.
▪ Vzhledem k tomu, že nebyl nalezen vhodný dodavatel doplňků k právě šitému sokolskému kroji (knoflíky,
šnůry), výbor TJ rozhodl o použití doplňků ze starého sokolského kroje.
▪ Na 6.6.2020 byl plánovaný celodenní pronájem Sokolovny za účelem konání turnaje v judu (pan Hirsch). Pan
Hirsch oznámil, že z důvodu situace ohledně COVID 19 je turnaj zrušen a v tomto kalendářním roce již
neuvažuje ani o náhradním termínu.

4)

Závěr
▪ Schůzi ukončil starosta br. Gut

Další schůze výboru formou video konference se koná v pondělí 18. 5. 2020 od 18:00 hodin
Zapsal: Zatloukal

