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Zápis č. 6/2016 
ze schůze Metodické rady RC SPV Brno-město, z. s.  

konané dne 14. 9. 2016 v Domě sportu, Brno 
 
 

Přítomni:  Metodické rady RC SPV Brno-město, z. s. dle prezenční listiny 
Omluveni:  Křístková, Spilková, Vymazalová, Máchalová, Jalovecký, Odstrčil 
 
Program:  
1. Hodnocení akcí pořádaných v 07-08/2016 
2. Příprava akcí na 2. pololetí 2016 
3. Žádosti o dotace a granty 
4. Různé 
 
1. Hodnocení akcí 

V období 07-08  nepořádalo RC žádné akce 
V září proběhla krajská soutěž v Kubb + Mölkky v Ráječku  

- za RC se zúčastnila 4 družstva soutěže v Mölkkách (3 z Bystrce a 1 ze Sl. Č. Pole) 
- obsadili jsme 1.-4. místo 
- organizace na jedničku 
- na republikovou soutěž  jsou přihlášena 4 družstva z Bystrce 

  
2. Příprava akcí na II. pol.  

Veselá cesta lesem (aneb Na ostrově žádná nuda) 
- termín 24. 9. 
- zaměření „Ostrov ztroskotaných námořníků“ 
- námořnická trička u pořadatelů vítána 
- sraz v 8:30 h 
- za RC se zúčastní Krejčová+Balejová, Křístková, Ruský, Matušková?, Hanáková, 

Vinkler, Jalovecká, Jalovecký 
- je třeba ještě sehnat další pomocníky a nahlásit E. Jalovecké i Z. Všetičkové 
- stanoviště (proplouvání bouří, skládání puzzle, maják v mlze, muž přes palubu, pirátská 

šifra, uzlování, přepadení piráty, námořnická škola) 
- diplomy připraveny 
- návrh kartiček poslán E. Jalovecké k rozmnožení 
- pro čekající děti bude připravena trampolína   
- také budou mít možnost vyrobit si vlajku 
- kdo má vezme podložku, případně pastelky 

Florbal hoši (kraj) 
- S. Procházková bude řešit individuelně s přihlášenými družstvy 

 



SportLife 
- termín 4.-6. 11. 
- v pátek je vítána účast hlavně nepracujících 
- aitrack (v sobotu s organizací počítá MS, v neděli Mládi – čas bude upřesněn) 
-  

Seminář ZdTV 
- termín 26. 11. 
- zajištěni lektoři (E. Brůžková – overbaly, V. Dvořáčková – bez náčiní, M. Dvořáková – 

bez náčiní) 
 
Připomenutí dalších akcí 
 
Evropský Týden mobility, 6.-17. 9. 
Rekordoval – 17.9.2016 

- pořádá TJ Sl. Č. Pole 
- RC je spolupořadatelem 

Tanečníci 
- MČR družstva, 28. 9. 
- KometaCup, 5.-6. 11. 

 
3. Žádosti o dotace a granty 
 
E. Jalovecká připomíná: 

- že je možné podat žádosti na Úřady městské části i Magistrátu (pokud se podají na obě 
instituce, tak se nesmí shodovat) 

- znovu bude možnost čerpat dotaci z programu č. VIII. MŠMT (nutnost mít 15 dětí 
v evidenci) 

 
4. Různé 
 
F. Ruský připomíná, že je příští rok volební a je třeba uvažovat už nyní o návrzích do funkcí 
všech stupňů ASPV. 
E. Jalovecká připomíná, že v termínech 14.-16. 10. a 25.-27. 11. bude probíhat v Brně školení  
cv. III. tř. psychomotoriky, což je ideální příležitost jak získat III. třídu. Přihlášky je třeba poslat 
do 7. 10.  
Dále připomíná, abychom nezapomínali na vyznamenání seniorů a vyzývá k přispívání do 
časopisu. 
M. Hanáková se dotazuje, jak dál, když budou rušit účet (jako jedna možnost se jeví změnit 
stanovy RC, tak aby bylo možné zavést na RC podúčet) 
J. Pavlíková zve na Ořešínský vánek. 
VPA – na kraj přihlášeny 2 akce – Veselá cesta a Ořešínský vánek.  
 
POZOR! – do konce září  poslat R. Jaloveckému čl. základnu. 
 
Příští schůze MR se bude konat ve středu 12. 10. v 16:30 h. 
Další plánované schůze MR:  9. 11. a 14. 12. 
 
 
Zapsala: S. Procházková , Schválila:  
E. Jalovecká, předseda MR  


