ZÁPIS č. 73

ze zasedání fvoo fekt
konaného dne 18.5.2006

Přítomni:	Prof. Hájek, RNDr. Kňourková, doc. Matoušek, Ing. Rozsívalová, Jitka Šichová, Jana Nosková, Miroslav Sadovský


1. 	Dne 8.6.2006, ve 14 hodin, se v zasedací místnosti děkanátu bude konat konference odborové organizace. FV OO zve všechny členy naší organizace a žádá úsekové důvěrníky, aby zajistili účast aspoň jednoho delegáta na 10 členů.

2.	Byla podepsána Kolektivní smlouva FEKT a bude zveřejněna na www stránkách VOS.


	Výbor VOS souhlasí s účastí předsedy prof. Hájka na aktivu předsedů dne 5.6.2006.



	Prof. Hájek informoval o schůzce s panem prorektorem o využití sociálního fondu, který bude tvořen od 1.7.2006.


	K zápisu je přiložena přihláška na letní dětský tábor pořádaný lyžařským oddílem SK Královo Pole. Další informace najdete na adrese: http://www.lyzak.cz/leto/akce.php?id=bory.






Příští zasedání FV se bude konat dne 8.6.2006 ve 1315 hodin na děkanátě FEKT.


V Brně dne 18.5.2006						Zapsala: Šichová












Letní tábor BORY 2006 
22. 7. - 29. 7. 2006 
Jako každý rok i letos pořádá Lyžařský oddíl SK Královo Pole a Lyžák Junior Brno prázdninový tábor pro děti od 7 do 15 let, známé a rodiče s menšími dětmi v areálu stanového tábora v Borech u Křižanova v termínu 22. - 29.7. 2006. 
Program tábora: rekreační, sportovní a zábavný - celotáborová hra, koupání, hry na hřišti i v lese, pěší výlety, stezka odvahy, sportovní soutěže, diskotéky, taneční soutěž a mnoho dalších her a zábav. 
Ubytování: ve stanech s podsadou, ve vlastních spacácích. 
Cena: 1800 Kč zahrnuje pobyt s programem a stravu (snídaně, oběd, večeře a svačinky). 
Doprava: individuální. 
Tábor začíná v sobotu 22.7. nástupem v 15 hodin, první jídlo je večeře, končí se v sobotu 29.7. v 11 hodin obědem. 
Platbu je třeba provést do 30. 6. 2006. 
Doporučené vybavení: spacák, deka, ešus, příbor, oblečení na pobyt v přírodě a u vody, dostatek spodního prádla, pláštěnka, holínky, plavky, ručník, toaletní potřeby, sportovní oblečení, oblíbená kniha nebo hračka, průkazka zdravotní pojišťovny (kopie), přiměřené kapesné, bílé tričko (na obarvení). 
Další informace a přihlášky: 
Hana Mlejnková, Úvoz 63, 602 00 Brno, e-mail: hana.mlejnkova@wri.cz 
tel.: 541126333 (332) nebo večer 49251339 



Přihláška na letní tábor Bory 22.7. - 29.7.2006 
Jméno: ……………….........……………..……………………………………………..…………………… 
Adresa: ………………………….……………………………………………………………………………..… 
Datum narození: …………………………………………………………………………………………..….… 
Kontakt: 
e-mail:……………………………mobil:…………………………telefon:………..…....... 

Platba bude provedena*: v hotovosti převodem na účet fakturou přes firmu
Číslo účtu SK Královo Pole: KB Brno město, 61335-621/0100, var.symbol 22/ddmmrr (datum narození), konst.symbol 379 
* nehodící se škrtněte 
Vyplněnou přihlášku pošlete mailem, poštou nebo se přihlaste telefonicky, nejpozději do konce června


