
TJ Sokol Statenice, Pod Hájem 99, Statenice, 252 62, IČ: 47005114, e-mail: sokol.statenice@seznam.cz
Doručovací adresa: Statenická 23, Statenice, 252 62

Zápis ze schůze členské základny
konané dne 3.9.2019 od 18:30 – Hospůdka na hřišti

příprava oslav 100 let od založení TJ  Sokol Statenice 

Přítomni: Jana Špičáková, Soňa Tobišková, Lukáš Lorenc, Jaroslav Novák, Petr Poulíček, 
M. Maxa, A. Novotná, J. Fanta, R. Fantová, Z. Brychtová Horecká, D. Procházka, 
P. Procházka

Program:

1. Oslavy začnou už ve 12 hodin v prostoru Parádnice, kde se lidé sejdou
◦ Úvodní proslov (J. Špičáková)
◦ Seznámení s historií Sokola (p. Buchtele, B. Krčková)
◦ Přesun k pomníku, kde proběhne vysazení lípy

2. Vysazení lípy
◦ J. Fanta prověří možnost vysazení u pomníku (asi by neměl být problém) a zjistí, 

zda se dá ještě sehnat vhodná lípa k vysazení
◦ Zajistí připravení místa pro výsadbu
◦ Sám nebo společně s J. Špičákovou provede samotné vysazení v rámci oslav
◦ dočasné zastavení provozu na silnici
◦ ? písně, Sokolská hymna, kapela ?

3. Průvod
◦ Od pomníku / lípy se přesuneme na hřiště průvodem
◦ Vlajkonoš sokolská vlajka, obecní vlajka
◦ Alegorické postavy: v sokolském kroji, fotbalista, volejbalista, tanečník, herci
◦ doprovodná hudba, megafon ??

4. Volejbal
◦ Zkusíme ho uspořádat v areálu hriště. Vyčlenění skupiny na umělku je nešikovné.
◦ Umístit na vhodné místo v prostoru parkoviště – zabetonovat trubky, kam by se 

daly sloupky z umělky
◦ příprava v rámci plánované brigády – zajistí L. Lorenc
◦ Probrat se Z. Hanáčkovou.
◦ Na turnaj by se lidé hlásili s předstihem, aby byla představa, jak turnaj uspořádat

5. A. Novotná pozve starosty okolních obcí na jejich společné schůzce
6. Zkusit získat kroj

◦ pozeptat se v okolí
◦ Figurína v kroji – M. Maxa
◦ Figurína v dětském kroji – M. Maxa

7. Reklamní a propagační předměty – zajišťuje I. Machálek
◦ Plakáty, pozvánky s programem bez přesného časového rozpisu – co nejdříve
◦ Vytvořit grafický návrh vlajky, nechat udělat

8. Tombola, ceny pro opičí dráhu, volejbal – zajistí P. Poulíček + I. Machálek
9. Soutěž pojídání koláčů – zastřešuje J. Špičáková

◦ Koláče zajistí P. Poulíček
◦ Kříže na koláče zajistí L. Lorenc

10. Stará garda: složení statenického mužstva dávají dohromady J. Minařík a P. Lívanec
11. Oslovit paní Petřinovou, aby nabídla hudební produkci na cca 1-2 hodiny večer, 

zbytek pokryje P. Rokl – osloví P. Poulíček
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12. Kvíz o Sokole připraví B. Krčková
13. Skákací hrad: zajistí J. Plachý
14. Opičí dráha: zajistí J. Plachý
15. J. Špičáková zavolá p. Cihlářovi, aby posekal louku
16. Redaktorovi Zpravodaje p. Černému zašleme program oslav – M. Maxa
17. Postavíme cca 3 stanové přístřešky – J. Špičáková

Úkoly:
 J. Špičáková

◦ úvodní proslov
◦ záštita soutěže pojídání koláčů
◦ pozvání dalších lidí
◦ stanové přístřešky
◦ p. Cihlář posekání louky

 P. Poulíček
◦ tombola + ceny
◦ koláče
◦ pozvání dalších lidí
◦ oslovit paní Petřinovou (hudební produkce)

 M. Maxa
◦ kroje, figuríny
◦ program redaktorovi Zpravodaje
◦ taneční vystoupení

 I. Machálek
◦ pozvánky, plakátky
◦ reklamní předměty
◦ grafický návrh vlajky
◦ tombola + ceny

 J. Plachý
◦ domluvit starou gardu Slavie
◦ opičí dráha
◦ skákací hrady

 B. Krčková
◦ kvíz o Statenicích (spolu s p. Buchtelem)
◦ komentář k historii Sokola na parádnici
◦ fotografie, tabla

 A. Novotná
◦ pozvání starostů okolních obcí
◦ příprava divadla
◦ zapůjčení kroje

 J. Fanta
◦ vysazení lípy

 Z. Hanáčková
◦ organizace volejbalového turnaje

 L. Lorenc
◦ brigáda + příprava volejbalového hřiště

Porada byla ukončena ve 20:00 hodin.
Dne 3.9.2019 zapsal: Matěj Maxa


