
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VELKÉ RADY JČ OBLASTI DNE 6.2.2018 

Velká rada se uskutečnila v klubovnách  

 

Přítomni X Omluveni O Nepřítomni  -

Náčelník (Pája) X Toulavý vítr X Nová dvojka -

1. Místonáčelník (Buvár) o Šlápoty X Termiti  -

2. Místonáčelník (Luďa) - Myšáci - Zálesák -

3. Místonáčelník (Čepi) - Caribou  - Kanoe klub  -

Revizor (Robot) - Čtveráci X Pěšáci silnice -

Revizor (Půta)  - Hanace x Tubravood -

Revizor (Kuzma) - Strážci - Orion x

Hospodářka o Amazonky - Podskalí Strakonice o

Brontové - Čtyřlístek x

Kondoři, Kormoráni X Cassiopeia X  
 

 Informace:  

 

1. Kolaudace kluboven –Kolaudační rozhodnutí již nabylo právní moci, tudíž klubovny jsou zkolaudované. 

 

2. Myšárna – Stavební úřad schválil převod na trvalou stavbu, budeme jednat s vlastníkem pozemku o prodeji (pokud nás 

kontaktuje).  

 

3. Dotace a granty – Jsou otevřené dotační podpory na MM ČB. 

 

4. Soupis oprav kluboven – Do Sněmu oblasti (6.3.2018) si prosím připravte náměty, co je třeba na klubovnách opravit, ať 

rozplánujeme práci na rok. 

 

5. Malčice: volné termíny na léto – Eda nabízí volné termíny na letní tábory na tábořišti Malčice. Kdo máte zájem, 

kontaktujte přímo Edu . 

 

6. Sněm oblasti – 6.3.2018 proběhne v klubovnách sněm oblasti.  Dle zápisu 2/2018: Pokud máte nějaké kandidáty na volené 

pozice, oznamte je prosím na příští VR. 

Pája navrhuje Všezny (Barbora Kuklová) ze Čtyřlístku na pozici místonáčelníka. 

Pája navrhuje Luďu (Luděk Petr) z Robinsonů na revizora oblasti.  

 

7. Evidence členů a akce -  Kdo neposlal, nechť urychleně zašle. Posílejte na email evidence@ctu-jihoceska.cz. Příspěvky 

jsou ve výši 120 Kč/rok  za děti a studenty,  za výdělečně činného za 200 Kč/rok. Příspěvky zasílejte prosím na účet 

oblasti. Seznamy členů prosím vypisujte do přiložené tabulky (je jak v excelu, tak formátu odt). Případně zasílejte v excelu 

či libre office ve formátu: jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště. 

 

Úkoly:  

 

- Soupis potřebných oprav kluboven – všechny oddíly, které mají klubovny u Stromovky – podněty na VR 6.3.2018 
- Aktualizovat adresář oblasti – Pája – do březnové VR 
- Aktualizovat akce na stránkách oblasti – Králík Čtyřlístek – průběžně 
- Manuál k používání sekaček a kniha výpůjček k sekačkám a dalšímu zařízení – Pája – do březnové VR  
- Osadit schránky na klubovny a přivrtat čísla popisná – Pája – do únorové VR nesplněno – bude splněno do březnové 

VR 
- Vytisknout nástěnku oblasti vč. loga města atd.– Turbo (Pája musí dodat podklady) – do březnové VR 

 

 

 

Příští VR – Sněm, 6.3.2018 v klubovně VR 

 

 

 

 Akce:  

16.-18.2.2018   Zimní sraz JTŠ 

2.-4.3.2018  Sudy na Rachačce (akce pro vedoucí) 
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4.3.2018 Porta - oblastní kolo 

6.3.2018  Sněm oblasti v klubovnách 

29.3.-1.4.2018  Párty ve vatě – brigáda na Rožmberku  

13.-15.4.2018  Jarní „22“ na Lipnici 

25.-27.5.2018 Kadovské hry (mezioddílové klání, pořádá TK Podskalí) 

14.-16.9.2018  Sněm ČTU na Lipnici 

2.-4.11.2018  Podzimní „22“ na Lipnici 

16.-18.11.2018  CVVZ Hlinsko  

 

   

Zapsal Pája   

    


