Zápis č. 1 výboru KČT, odbor Šlápoty Hněvkovice u Humpolce
Dne 25. 1. 2019, 19h – restaurace Saloon Zlatá podkova v Humpolci
Přítomni: Vincencová, Jůzlová, Šebestová, Šebesta, Šaňková, Šmejkalová, Langhammerová, Čechomluven, Krbcová-omluvena, Šteflová - omluvena
Aktuality:


VZP proplácí sportovní činnost, výdělečně činní pojištěnci, maximální hranice

příspěvku je 500kč, oslovit všechny členy, lze upravit doklady o zaplacení pro tento účel


Členské poplatky vybrány téměř všechny



Zápisy ze schůze se budou posílat na všechny



Výroční členská schůze – Julie Svatková napsala žádost o dotaci na příměstský tábor,

v květnu budeme vědět, zda dotace bude udělena


Tábor – oslovit kynology, policii, -do konce února přihlášky, udělat cenovou

kalkulaci, domluvit termín v Pavlově, schůzky se zúčastní: Vincencová, Šebestovi, Šaňková
- termín 30. 1. 2019 v 15.30 hod.
Plánované akce:
Izrael- 26 lidí má rezervaci, většina má už zaplaceno, už máme náhradníky, max. kapacina
27 osob


Muzikál Alenka (březen)-zaplaceno 20 osob, 24 přihlášeno, do družiny se to dá 15. 2.

– do té doby se lze přihlásit, cena včetně dopravy 450 Kč pro členy, 550,- Kč pro nečleny.


Salzburg-zaplaceno 8 osob, přihlášeno 11osob, 5 500kč dospělý, dítě 4 800kč,

doprava 500kč osoba, přihlášky do konce ledna, řešíme levnější variantu ubytováníreference z jiného OKČT (Vincencová)


Karneval na ledě 23. 2. na stadionu Humpolec, čas 14.30- 16.00, potřebujeme 2

osoby na vstup - Šmejkalová a ještě někdo, vstupné 20kč nečlenové, členové zdarma, masky
s sebou, odměny, plakátování zajistí Lenka Krbcová


Odznak Gustava Mahlera, průběžné plnění, dořešíme příště



Březen - odznak Karla Havlíčka Borovského- průběžné plnění, dořešíme příště



Mámo, táto, pojď si hrát – termín 31.8. - souhlas ŠS Humpolec (řed. Ing. Mácha),

bude po Zlaté podkově a závodiště je volné, 15 rodin do soutěže, plánujeme soutěže, návrh
kostýmů, do konce března potřebujeme znát počet rodin, rozpočet 115 000kč, do konce
února termín přihlašování mezi členy /případní zájemci se ozvěte Danče Šebestové,

Dejna.Steinerova@seznam.cz, pak se informace předají dál na infocentrum, FB) a doplní se
to lidmi z města, bude to celodenní akce, rozhodne se, zda to bude jako Hry bez hranic nebo
Pevnost Boyard
Rozpočet
Výkaz o majetku a závazcích 3421kč hotovost, na účtu je 9 096, 56kč
Nesplněno z minulého roku:
Výročí klubu - KČT oslavil135 let, předání medailí a diplomu zástupcům Bernardu (Vávra,
Bernard), předání musí být veřejné-Zahájení jarní turistické sezóny Vysočina v Humpolci 23.3,
(přítomnost vedení Rodinného pivovaru Bernard zajistí: Šmejkalová, pošle se i mail Vincencová)

Dne: 30. ledna 2019

Zapsala: Šaňková Barbora

