
                                 Z á  p  i  s   č. 8/2014 
 

                   z jednání výboru OPT TJ Kotva Braník ze dne 6.10.2014  
 

Přítomni   : Kvardová, Svobodová, Havelka, Martinů, Svatý, Vojta, Antoš,Profous, Pešata, Šťastný                                                                                           

Omluveni  :Procházka     

 

              Kontrola zápisu č. 7/2014 z 8.9.2014 – bez připomínek     

              

41/12    Členství v odboru KČT Karlov – shánějí se stále zájemci o členství – Vojta, úkol trvá        .   

 

39/14    Pešata seznámil členy VOPT s obsahem Zápisů č.17 a 18 /2014 ze schůzí VTJ. 

              

40/14    K bodu 38/14 Zápisu VOPT č.7/14 – VOPT projednal záležitost za přítomnosti     

             zainteresovaných osob. VOPT předpokládá uskutečnění inkriminované akce v r.2015. 

 

41/14    Vedoucí akcí OPT konaných v září 2014 informovali o průběhu těchto akcí: 

             13.9.14   Řevničov, vlakový, vedoucí Profous, vzhledem k časnému termínu 7 

                            účastníků,velmi úspěšné     

             20.9.14   Kersko, vlakový, vedoucí Procházkovi, cca 18 účastníků, zdařilý výlet 

             27.9.14   Turisticko-houbařský výlet na Brdy, ved. Antoš se z rodinných důvodů 

                            nezúčastnil, výlet odvedla Kněžková, úspěšné, málo hub, ale 18 účastníků 

             4.10.14   Mladovožicko, autobusový zájezd, ved. Svobodová, Bulková, pro nedostatek 

                            přihlášek zrušeno (24 přihlášených). Chybí přihlášky od členů OPT, hostů dost.                                     

             Havelka informoval o akcích seniorů „Střeďáků“. Konstatoval, že středeční akce  

             probíhaly nepřerušeně po červen, červenec i srpen, oficiální akce započaly v září.  

             Účast na jednotlivých akcích se pohybuje mezi 15 až 20 nadšenými účastníky.    
              

42/14    Vedoucí akcí OPT plánovaných na říjení 2014 informovali o připravenosti těchto akcí              

             11.10.14  Brdy-Plešivec, vlakový, vedoucí Šťastný, Pešata, trasa připravena, výběr 2 cíle      

             18.10.14  Za Sidonií Nádhernou, vlakový, vedoucí Martinů, trasa připravena, vedoucí 

                             požádá o pomocného vedoucího některého z účastníků  

             25.10.14  Kostelec nad Č. Lesy, bus MHD „3“, ved. Škodová, Šimková, připraveno  

               1.11.14  Třemšínsko, Březnice, autobusový zájezd, ved. Pešata, Šťastný, připraveno. 

                             VOPT stanovil cenu tohoto zájezdu takto : 

                                         člen 180,--Kč, host 250,--Kč  
 

43/14    VOPT schvaluje přijetí p.Schlechtera Petra (1944) za člena OPT a doporučuje VTJ jeho  

             přijetí do TJ Kotva (od 1.1.2015) . 

 

44/14    VOPT žádá o rezervaci Peugeota na akci OPT Jižní Morava na dny 5. a 6.11.2014 

                               

45/14    Pešata vyzývá a žádá členy VOPT a členy oddílu, aby si na příští schůzi VOPT    

             připravili návrhy na akce pro plán činnosti jaro-léto 2015 ( sobotní „vlakové“ výlety,   

             návrhy autobusových zájezdů, seniorské středy)                                                                
. 

 

                                                                                              

Přístí schůze VOPT se bude konat v pondělí, dne 3. listopadu 2014 od 17.30 hodin.  

            

                      Zapsala : Kvardová                                                      Schválil : Pešata 

 



             

 


