Porada TS Stopař
Datum: 16. 2. 2013
Přítomní: 21
Usnášení schopní: 19
Body porady:
1. Volba pátého člena vedení
Návrh: Martina Fojtíková
Hlasování :
Pro – 17
Proti – 0
Zdržel se hlasování – 2
Pátým členem rady TS Stopař na rok 2013 se stala Martina Fojtíková.
2. Volba oddílového vedoucího
Návrh: Martin Lembard
Hlasování:
Pro – 17
Proti – 0
Zdržel se hlasování – 2
Oddílovým vedoucím na rok 2013 se stal Martin Lembard.
3. Finanční zpráva TS Stopař
Na účtu máme 65.000,- Kč, v hotovosti 1.800,- Kč.
Za tábor v roce 2012 jsme ušetřili 3.000,- Kč, a to jsme kupovali ledničku.
4. Výše členských příspěvků
Návrh: Zvednout (Richard) nebo výše zůstane
Hlasování pro stejnou výši (děti 200 Kč, studenti 300 Kč a pracující 400 Kč):
Pro – 18
Proti – 0
Zdržel se hlasování – 0
Výše členských příspěvků zůstala stejná jako v roce 2012, tzn. děti platí 200 Kč, studenti 300 Kč a
pracující 400 Kč.
TAKŽE TEN, KDO Z VÁS JEŠTĚ NEZAPLATIL, AŤ HNED UDĚLÁ!!! JINAK NEJEDE NA TÁBOR!!
DISKUZE:
a) Sleva na tábor 200 Kč pro členy
Byl diskutován návrh, aby děti, které jedou na letní tábor 2012 a jsou zároveň členy sdružení v roce
2012/2013, získaly slevu na tábor v hodnotě 200 Kč. Návrh byl odsouhlasen, hlavně ekonomickým
úsekem sdružení.
V souvislosti s tím, se projednávala sleva na tábor, když rodiče přivezou dítě na tábor sami.
Závěr: Výroční členská schůze navrhuje radě sdružení, aby cena poukazu byla snížena rodičům, kteří
přivezou děti na tábor.

b) Tábor
Téma: Starověký Egypt
http://www.taborovehry.wz.cz/egypt
Celotáborová hra: Na začátku probudí kněz starou mumii, protože se mu nelíbí, že Egyptu vládne
žena. Cílem bude mumii zničit. Budou všichni bojovat proti jednomu zlu.
Doprava: Autobus
Termín: 27. 7. – 10. 8. 2013
Složení:
Hlavní vedoucí: Martina Fojtíková
Zdravotník: Tomáš Velička
Hospodář: Richard Marek
Kuchyň: Lenka Veličková, Vladislava Marková, Pavel Zábojník (neví, do čeho jde )
Řidič: Rudolf Krč
Vedoucí a instruktoři:
Ještě stále nemám jasno v některých lidech, proto bych prosila, aby se ráčili ukázat Jirka Kadula,
bratři Klosové a Eva!!!
Vedoucí: Petr Lembard, Veronika Šobáňová, Martin Lembard
Instruktoři: Barbora Krpálková, Martina Krpálková, Jan Fojtík, Jan Velička, Patrik Šohaj, Jan Kašťák,
Martin Suja.
Pozn.: Ruda si udělá z 8 beden svých zásob POUZE 2!!!
Táborová základna byla kontaktována kvůli smlouvě o pronájmu, zatím bez odezvy.
c) Bruslení
Martina Fojtíková chtěla zamluvit halu na bruslení v Ostravě, vše je podle sezóny, takže letos led
nebude.
Padl návrh, abychom zajistili bruslení ve Studénce, tohoto návrhu se nikdo neujal.
d) Dětský den
Město Ostrava pořádá na Slezskoostravském hradě Dětský den. Ten bude ve čtvrtek 30. 5. 2013.
Rozpočet bude 3.000 kč.
Zkusím promyslet, co za to koupíme, napadlo mě, že do tělocvičny by se hodil basketbalový balon. (na
hradě by byla disciplína házení do koše).
e) Úklid táborových věcí
Je potřeba udělat úklid táborových věcí, které jsou u Marků. Bylo dohodnuto, že některý víkend (až
bude teplo) se zajede do Vlkovic a věci se uklidí. Zároveň se proberou a sepíše se seznam, co by chtělo
dokoupit.
f) Propagace tábora
Jsou vyrobeny letáky, informace jsou na stránkách. Je třeba propagovat tábor a shánět děti. Kapacita
základny je 40, zatím není přihlášený nikdo.
g) Výlety a víkendové akce
Tomáš Velička vybídl všechny vedoucí a instruktory, aby udělali nějakou akci.
Vedoucích a instruktorů je hodně, takže budu přihlížet k vaší aktivitě, která je zatím nulová. To, že
přijdete jednou týdně na pivo do hospody, není aktivita!!!! Naplánovat akci netrvá dlouho, může to
být i ZOO, výlet na Haldu EMA nebo na tvarůžky na MEXIKO.

h) Výroční oheň
Za dva roky bude mít sdružení 25leté výročí. Udělal by se výroční oheň pro všechny členy i bývalé
členy sdružení. Této výroční oheň by byl v květnu nebo v červnu 2015.
i) Pojištění na víkendové akce
Richard Marek navrhuje, abychom pojistili účastníky víkendových akcí. Pojištění bude hrazeno z peněz
sdružení.

Zápis provedla: Martina Fojtíková

