1. Členská schůze – 22. 1. 2013
Přítomni: Prášil, Zbořilovi, Zedník, Čáp, Brablík, Zdražil P., Beckovi, Švec, Konečný, Prášilová J.
a D., Jakůbek, Hájek, Šišková, Pečinka.
Omluveni: Pavlitová
1. Poděkování mladým hasičům za vystoupení na valné hromadě (říci i dětem).
2. Hříšníci doplatí členský příspěvek (150Kč - Runtág zaplatí na plese).
3. Koupení uniforem – Becková, Knapková (Nejlépe do plesu!)
4. Zájezd: Poprad – termín 6. – 8. 9. 2013 se nehodí kvůli závěrečné soutěži Tohatsu cup.
Spáčil, Prášilová domluví jiný termín (jakýkoli).
5. PLES 2013
o Pozvánky – roznáší se 2. – 3. 2. 2013 (dvojice se domluví individuálně)
- Brablík, Surma: spodek
- Pavlitová (náhradník Becková), Šišková: Barachov
- Zedník, Švec: Horní Úlehla
- Šiška, Spáčil P.: střed
- Prášil, Zdražil P.: U Cihelny (Cimburk)
o Plakáty 4x – obchody v Droždíně, nástěnka, hospoda U Šišků.
o Místenky ani žádné rezervace nebudou! Odhlasováno na schůzi! Šišková zjistí, jak to
mají uvedeny na pozvánkách Chválkovice a informaci předá Spáčilovi P. nebo
Prášilové D.
o Hasiči budou mít své stoly.
o Vstupné 70Kč + vrácenky na ruku (každý musí mít přidělané na ruce!!!!)
o Od 19h se otevírá sál pro veřejnost. – Kdo dřív přijde, ten dřív mele.
o Bar: Knapková + Prášilová I., Prášilová J. + Pospíšilová (v době předtančení Pečinka +
Zdražil M.)
o Vystoupení cca 21:30 a 23:30.
o Chystání v hasičce 14:00 (Prášilová D. tam bude už od 13h, kdo může přijít dřív, tak
může přijít), na sále sraz muži 15:00.
o Kubáček 3x kasa.
o Prodej vstupenek Surmová, Prášilová.
o Soutěž o ceny (Štěstíčko): zajistí Pavlitová – pořádně promyslet!!!!
- 1000ks, 1ks/5Kč – prodej Šišková, Hájek.
- 5 největších cen se vyhlásí o půlnoci.
o Prášilová D. – koupit lahvové pivo, pivo, pivo .
o Bufet – zákusky – 30 Kč; chlebíčky, jednohubky – 30 Kč; tlačenka + chleba - ?; víno –
120 Kč; citrónové pivo 20 Kč.
o Pomazánky – pařížský salát, česneková, nivová, rybí nebo tuňáková
o Přepravky z obchodu zařídí Becková (10-15ks).
o Úklid 10. 2. v 15h.

o Knapková – ceníky (Spolupráce se Spáčilem P.), cedulky na stoly o nekuřácké akci,
cedulku do šatny, ke vstupu a tombole.

