Zápis ze srazu župního náčelnictva 6.9.2013
Přítomno dle prezenční listiny 21 členů župního náčelnictva.
Omluveny:ses.Špatenková,Sýkorová a Karešová.
Sraz vedla župní náčelnice, zapisovala ses.Ševců.
Ses.Trejbalová nejdříve všechny přivítala, zejména novou župní vedoucí mladších žen ses.Hanu
Karousovou..Pak poděkovala všem za jejich práci, zejména za účast na „Sletu pod Řípem“ i za nepříznivého
počasí,Jaroměři za župní přebor v atletice, Hronovu za vzornou reprezentaci na Přehlídce pod.skladeb a pak
na akci“Česko cvičí“ v O2 aréně.( Dodatečně vysoce ohodnotila organizační zajištění „Setkání Sokolů na
Hvězdě“ jednotou Police nM).
I.Zhodnocení činnosti v I.pololetí 2013
Z plánovaných akcí se neuskutečnil jen župní přebor ve volejbalu smíšených družstev, ostatní proběhly bez
problémů a velmi zdařile ( viz výše).
II. Plán činnosti na II.pololetí 2013
7.9. Oslavy 100 let TJ Sokola ve Starém Městě u Náchoda
11.9. ( středa) Běh naděje ve Rtyni v Podkrkonoší
14.9.Župní přebor ve volejbalu smíšených družstev v Josefově
21 9. Župní přebor v přespolním běhu v Novém Hrádku
28..9. Zborovský závod ( běh, střelba ze vzduchovky) pro dorost a dospělé v Náchodě (návrh,nutno
projednat technické zajištění)
?.10. Župní přebor v ZZZ v Úpici ( datum nutno projednat s br. Justem)
12.10. Župní přebor žactva v šachu ve Studnici
19. – 20. 10. Odborná část školení cvičitelů III. tř.všestr.
Ne 3.11. Závěrečná část čkolení cvičitelů III.tř.všestr.
9.11. 10tiboj žactva ve Dvoře Králové nL.
17.11. Přebor ve skocích na trampolíně ve Dvoře Králové nL
Akademie v Náchodě
23.11. Malá oblast TGJ ve Dvoře králové nL
Pá 13.12. Sraz župního náčelnictva v Náchodě
III.Zajištění účasti na srazech ž. vedoucích dle plánu ČOS:
22.9. Sraz ž.v. jógy - Trejbalová
5.-6.10. Sraz ž.v. ml. a st. žákyň - Martinková (místo Špatenkové), Petráčová
12.-13.10. Sraz ž.v. dorostenek a ml.žen - Kosařová ( upřesní která), Karousová
18.-20.10. Sraz ž.v. pobytu v přírodě - Pacák
19.-20.10. Sraz ž.v. žen a seniorek – Dynterová, Lokvencová
2.-3.11. Sraz ž.v. R+D a PD - Karešová, Vlčková
9.11. Sraz náčelníků a náčelnic – Just,Trejbalová
16.-17.11. Sraz ž.v. AE a RG - Bindrová, Škopová ( Vaňková)
23.-24.11. Sraz ž.v. ZdrTV – Ševců
Pokud se jmenovaná/ jmenovaný ze závažných důvodů nebude moci srazu zúčastnit, je třeba,aby za sebe
poslala / poslal náhradu!
Zapsala Ševců, počítačově zpracovala Trejbalová

