ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA SDRUŽENÍ TJ
SOKOL RADIM z.s.
Číslo zasedání: 2/18
Konaného dne: 10.4.2018
V zasedací místnosti: Hostinec U Růže
Od: 20:15
Do: 21:45
Přítomni: Štěpánka Kořínková, Martina Říhová, Petra Macáková, Petr Kořínek,
Lukáš Karban
Omluveni: Pavel Míka, Karel Stříbrný
Neomluveni:
Hosté: Stanislav Kučera
Vzhledem k účasti je shromáždění členů usnášeníschopné.

Byl navržen následující PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informace členů, oddílů
Plánované akce
Brigáda
Čarodějnice
Smlouva o pronájmu
Závěr

Hlasování o navrhovaném programu:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Navržený program byl schválen.

TJ Sokol Radim z.s.

1. Informace členů, oddílů
• zimní pětiboj v Hořicích, krajské kolo – J. Macák 1. místo, M.
Stříbrná 3. místo, L. Drahoňovská 8., V. Klouza 12., A. Málková
12.
• velikonoční turnaj ve stolním tenisu – účast 16ti hráčů
• velikonoční turnaj trojic – 18 hráčů
• žákovský čtyřkový volejbal v Lomnici Nad Popelkou – družstvo
Drahoňovská, Bajanová, Kulhánek, Barochovský, 8 týmů, 2
skupiny, další družstva Dřevěnice, Jičín, Hořice apod
2. Plánované akce
◦ 29.4.2018 – barevný volejbal v Jičíně
◦ 12.5.2018 – čtyřkový žákovský turnaj v Radimi
◦ 19.5.2018 – turnaj v barevném volejbalu v Radimi
◦ 20.5.2018 – atletika
3. Brigáda
sobota 15.4.2018 od 9:00 na hřišti
• natřít lavice a stoly – letos nutno i kovové části
• došroubovat prahy u dveří
• úklid pod ochozem
• shrabat listí
• vystříhat roští u plotu
• úprava antukových kurtů, odvoz antuky za tělocvičnou
• přebrat míče – rozdělit na ven a do haly
• úklid chodby
• zprovoznit vchod ze zadu tělocvičny
• oprava fotbalové brány – prasklá, zajistit ukotvení
• zavést parkoviště za tělocvičnou ???
• koupit: barvy na kov a dřevo, závěsy ke sprchám 2x, žárovky,
kolečko, hrábě, lopata, motyka, kabela na 6 míčů
4. Čarodějnice
za hřbitovem – nutná dohoda s p. Stříbrnými, od 18:00 soutěže, hry,
opékání
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TJ Sokol Radim z.s.

5. Smlouva o pronájmu
Zkontrolovat, popř upravit smlouvu o pronájmu klubovny. Doplnit
dodržování nočního klidu.
6. Závěr
Termín další schůze stanoven na čtvrtek 3.5.2018 od 20:00 hodin v
hospodě. Nutno připravit turnaj v barevném volejbalu.

V ………………, datum ………….

…………………………………
Zapisovatel
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