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  TĚlocviČNá JeDNoTA Sokol Morkovice 

  SokolSká 410, 768 33 Morkovice-Slížany iČ: 47930152 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Zápis ze schůze výboru 25. 1. 2023 
 
Přítomni: br. Bleša, br. Pektor, br. Králík, br. Trávníček, br. Krejčí, br. Minks, ses. 
Balážiová, ses. Ryšánková, ses. Blešová, br. Handl, br. Chromec 
Hosté: Dvořáková Jitka, Dvořáková Monika 
1) Sociální komise – 4 akce za rok – pro město  
- 1. 4. 2023 – sobota 15-21 hodin – vypravěč  + hudba (vstupné 150,-) – káva, čaj, 
zvukové zázemí 
- 13. 5. 2023 – módní přehlídka  
- 16. 9. 2023– kapela, koncert nebo umělec  
- 6. 12.(8.12.) 2023 – vánoční posezení  
- 2 – 3 lidi na bar, bez obsluhy na sále 
2) Kulečník – turnaj – 15. 4. 2023 
- Br. Handl a br. Chromec si zajistí akci  
3) Akce 28. 1. 2023 – br. Horák – oslava děti, zapůjčení nářadí pro děti – 
odsouhlaseno 
4) Židle – motorkáři  - polámaná – zaplatí novou - zjistit cenu a typ na městě –  
ses. Blešová 
5) Pisoáry – oprava – br. Pektor 
6) Úklid před cizí akcí – v týdnu (úklid chodí v pondělí) – např. před plesem – domluvit 
kdo přijde pomoct ve čtvrtek po cvičení 
7) Karneval – kouzelník – 4 000,- Kč – odsouhlaseno – br. Minks zajistí odvoz tam i 
zpět, obsluha – odpoledne, večer 
8) Komunikace oddíly – šachisté – klíče od jejich klubu – nevíme, kdy mají zápasy, 
dojdou v neděli ráno a dožadují se vstupu – KOMUNIKACE – vedoucí oddílů by měli 
informovat, když něco potřebují nebo je změna (plátno na zumbu, připojení aparatury)  
9) Seiferos, Pacholík – dravci na akci v létě– cenová kalkulace 
 
V Morkovicích 25.1.2023 
 
Viktor Bleša – starosta jednoty 
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