
        HREBENA o.s.                    

 

  

 

 

             Hřebena o.s.                                                                                                                                        www.hrebena.estranky.cz 
             Cedrová 1038 
             252 42  Jesenice u Prahy         
 IČO:   22734805                     

Hřebena, 1.8.2009 
 

Zápis z  členské schůze Hřebena o.s. 

 
1. Prezence- viz. příloha a podpisy 

 

2. Noví členové a příspěvky 

 

- Do Hřebena o.s. vstoupil nový člen- Petr Vrba, členský poplatek zaplacen 

- Členské příspěvky je nutné zaplatit do 30.8.2009 

 

3. Nohejbal 

 

- Se bude konat 22.8.2009 

- Předseda zajistí koupi nového míče a opravu budíků na CO2 

- Místo nealka zakoupit na turnaj 30l sud točené limonády, pípu zapůjčíme od Petra Vrby 

- Pivo- 10 a 12 

- Obsluha: Pavlína, Alča, Hozin (gril), Péťulka (pivo) pokud bude k dispozici, Dominika? 

- Dárky: ručníky, batůžky, kytka, salámy 

- Gril: od Petra Vrby zapůjčit lávový gril, David zjistí možnost zakoupení nového / sponzorský dar 

od Fošny? 

- Maso: zajistí Mirek a Dana od nového dodavatele z Říčan (šestibalení různých druhů mas), 

klobásy z Davle 

- Další jídlo: gulášová polévky (zajistí El), toasty, karbanátky (zajistí Zdena), množství bude 

upřesněno 

- Zakoupit větší toastovací chléb, toastovač bude zapůjčený od Menclů 

- Družstvu Satalice odpustíme startovné (darovali nám sítě) 

- Slunečníky zapůjčíme od Nováků a Menclů, dále zjistit možnost zapůjčení stanu od Kapalína? 

(Petr N. / David) 

- Zakoupit vápno- Petr N. 

- Hudbu nebudeme organizovat 
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4. Další témata / diskuse 

- Půllitry od Vaška si každý zaplatí sám 

- Turistická mapa- vyrobíme a vyzkoušíme vystavit, pokud bude v blízké budoucnosti zničena 

vandaly, nebudeme znovu opravovat 

- Černě obtáhneme šipky na rozcestníku 

- Podpora závodu Záhořanská klika: 

Závod jede: Pavlína, Mirek, David 

Trasu značí: Péťulka, Katka, Markéta, Petr. N.? 

- Dámská jízda  3.9.- 6.9.2009 platí, kluci si berou děti a odjíždí na Šumavu – (David, Petr. N., 

Mirek Havlíček, Mirek Mencl?, Petr Vrba, Vašek), David zjistí možnost pobytu u Čéři 

- Silvestr- budeme na Hřebenech, Péťulka zajistí, aby Adéla s Liborem dostali informaci, že k nim 

nepojedeme 

- Labská- David zjistí možnost v únoru, Katka zjistí termíny jarních prázdnin u Barbary 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala : Markéta Miserová 
 


