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Hřebena, 13.3.2010 
 

Zápis z  členské schůze Hřebena o.s. 

 
1. Prezence- viz. příloha s podpisy.  

 

2. Noví členové a příspěvky 

 

- Přijetí nových členů o.s. (po odhlasování) – Martina Caltová, Jana Vrbová 

- Přijetí nových čestných členů o.s. (po odhlasování) -  Zdeňka Trávníčková, Jaroslav Trávníček, 

Vojtíšek Misera, Lucinka Vrbová, Kačenka Vrbová a Milcová Alena (čekáme na její potvrzení, 

protože nebyla přítomna) 

- Členské příspěvky se od nových členů budou vybírat až na celé příští období (do 31.8.2010) 

 

3. Úprava okolí 

 

- Houpačka – termín do konce května – projekt má na starosti David s pomocí všech členů 

- Oprava a dodělání rozcestníku – do konce dubna – projekt mají na starosti Menclovi  

- Tabule na kreslení – duben/květen -  projekt má na starosti předseda 

- Mapa – do konce května – projekt má na starosti David, Míra,Roman, Petr + všichni 

- Materiál se pokusíme domluvit s obcí. 

 

 

4.      Akce 

- Brigády – po domluvě, oznámení ca 14 dní dopředu – co nejdříve (začátek května) - předseda 

- 4.4.2010 – Čendův běh – děti + kolo dospělí (pokud bude) 

- Akce pro děti – výlet vlakem, parníkem – závody na hřišti - Martina 

- Zkusit domluvit termín na Rakousko – týden v červenci (po 5.- út 6.  je státní svátek) 

- Dámský/pánský prodloužený víkend – srpen/září  - zjistit místo kde (kluci Třeboň/Podkrkonoší) 

- Zkusit domluvit termín na lodě z Týnce  

- David oslava 40. narozenin 26.6.2010 

- MTB závody – 24.4. 50 Českého ráje – 23.5. 50 Bezděz – 29.5. Král Šumavy -  vše individuálně 
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- Termín nohejbalu stanoven na sobotu 21.8.2010 

4. Účetnictví 

- uzávěrku má na starosti Katka 

- zjednodušení  evidence pokladny 

 

5. Další témata / diskuse 

- Zjistit možnosti výroby triček, kšiltovek a jiných reklamních věcí s logem Hřebena.                  

Zjistí David /Petr u Standy Jägermana. 

- Přidělávka cyklovest pro nové členy  - možnost vyzkoušet velikosti od ostatních (doporučuji). 

- Zakoupení nového nebo repasovaného redukčního ventilu k pípě. Repasovaný nám nabízeli ve 

Zlatníkách, tam kde nám plní bomby – poprosíme Míru Mencla. 

 

 

 

Termín příští schůze – začátek prázdnin – bude včas upřesněn. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Zapsal : Katka Brejchová / Petr Novák 
 


