Prostějovičky dne 30.srpna 2016

Věc: Zápis z členské schůze spolku SOPKA

Termín konání: pondělí 29. srpna 2016, 19.00‐20.15
Přítomni: Janečková, Janeček, Kocourková, Kocourek, Kožnárková, Kožnárek, Petržela, Růžičková,
Růžička, Suchánková, Suchánek
Omluveni: Buriánková
Program schůze:
1. Příprava Drakiády a Čtvrtmaratonu 2016
2. Organizační záležitosti

ad 1 – Příprava Drakiády a Čtvrtmaratonu 2016










Drakiáda se koná v sobotu 1. října 2016, začátek ve 14.00 v areálu Zahrádky
na sobotní odpoledne budou připraveny atrakce Malování na obličej a Skákací hrad (zajistí
Růžičková), případně Jízda na koloběžkách (dle možností)
atrakce Malování na obličej budou zpoplatněny (žetony á 20 CZK), ostatní atrakce budou
přístupné zdarma
plakáty na obě akce zajistí Kožnárek
informaci o konání obou akcí včetně plakátů a odkazu na rezervační formulář je třeba
zveřejnit na webu Sopky (zajistí Růžičková do 4.9.)
Čtvrtmaraton se koná v neděli 2. října 2016, začátek ve 12:30 v areálu Zahrádky
registrace se provádí pomocí online systému a bude k dispozici v době od 4. do 25. září
(zajistí Janeček do 4.9.)
účastníci minulých ročníků budou obeslání emailem a informováni o novém způsobu
registrace (zajistí Janečková do 4.9.)
startovné je 100 CZK s výjimkou nejmladší kategorie dětí, kde je poplatek 30 CZK. V ceně
startovného je občerstvení (guláš). Účastníci, kteří budou startovné hradit až na místě,
nemají na občerstvení nárok.




občerstvení (guláš) se pokusí zajistit (resp. zjistit podrobnosti o jeho zajištění) Suchánek do
31.8.
dle možností je třeba zajistit dostatečný počet cen pro vítěze jednotlivých kategorií (zajistí dle
možností všichni členové)

ad 2 – Organizační záležitosti







členská schůze schválila přijetí nového člena p. Ondřeje Kocourka
vedení spolku se sejde na pracovní schůzce k organizaci obou akcí ještě v pondělí 26. září v
19.00 hodin v sále
je třeba změnit (nastavit dostatečně silné) heslo pro přístup do administrace webových
stránek Spolku (zajistí Růžičková, Janeček, do 31.8.)
Janeček podal informaci o stavu pokladny a podání přiznání daně z příjmů právnických osob
za rok 2015 a informaci o schválení trasy Čtvrtmaratonu (Vojenské lesy a statky ČR s.p.,
Újezdní úřad Vojenského újezdu Březina). Je třeba měsíc před zahájením provést ohlášení
akce Vojenskému lesnímu úřadu v Praze (zajistí Janeček)
je třeba provést aktualizaci propozic (zajistí Janeček) a předat (Kožnárková) do 4.9.

Zapsal: Janeček

