
Zápis ze schůze konané dne 6. května 2020 

 

Přítomni: Vávrová L., Vávra M., Vávra J., Musílková B., Musílková M., Tomešová L., 

Tomeš J., Krejčí D., Krejčí J., Velichová I. 

Omluveni: Vobořilová J., Ersepková D. (informace předány předem, stanoviska k situacím 

zaslány) 

Neomluveni: Zeman Miroslav 

 

• od 11.5.2020 – povoleno cvičení za podmínek daných Vládou ČR, schváleno i ČOS, 

přečteno doporučení ČOS a Usnesení Vlády ČR 

Informace: 

- zakoupení hygienických prostředků, zakoupení zásobníků na papírové ručníky, papírové 

ručníky, koše na odpad - celkem 7000-8000,- Kč za nákup 

- nesmí se používat šatny, umývárna, sprchy, smí se používat pouze WC 

- po každém cvičení vše vydezinfikovat, včetně nářadí a náčiní, cvičení v rouškách 

- otevřít od 18.5. ??? – musí se vše zakoupit naistalovat, vydezinfikovat, v současné době 

jsou ceny přemrštěné 

- osoby s rizikovými faktory – cvičitelé (dětí) s  rizikovými faktory v počtu 3 

- otázkou je, zda otevřít a vše nakoupit za současné přemrštěné ceny, protože se jedná 

pouze o 2 týdny (od 1.6. brigáda před tanečním kurzem) a spíše posunout cvičení dříve 

v září již od 7.9.2020 

Výbor jednoty jednomyslně schválil, že cvičení na pouhé dva týdny nemá smysl zejména 

vzhledem ke komplikovaným hygienickým opatřením, a spíše je potřebné se zaměřit na přípravu 

tanečního kurzu (nakoupit a naistalovat vše dle nařízení Vlády ČR). 

Cvičební rok 2020/2021 začne již 7. září 2020. 

• MOVE WEEK - 26.5.2020 - odpoledne – soutěž v rodinných týmech – zatím se konat 

nebude, ale akce bude přesunuta, termín bude včas oznámen, rozloučení se bude konat 

v jiném termínu 

 

• TANEČNÍ KURZ - budou za daných hygienických podmínek, rušit se nebudou, (pokud by 

se zrušily, můžeme sokolovnu letos zavřít) 

• PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – 1.-3.7.2020 – dle současné situace se konat bude 

• CVIČEBNÍ HODINY 2020/2021 – ZMĚNY: 

- CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTÍ – úterý od 15.00 do 15.50 hod., šatna v kuchyni 

- CVIČENÍ – VŠESTRANNOST – PŘEDŠKOLNÍ DĚTI od 3 do 6 let - úterý od 

16.00 do 16.55 hod. 

- CVIČENÍ – VŠESTRANNOST – ŽACTVO od 6 let - úterý od 17.00 do 17.20 hod. 

 

Zapsala: Vávrová Lada 


