sekce Unie frakcí uspořádala letní posezení u grilu se soutěžemi ve
střelbě ze vzduchovky a v petangue.
Akce proběhla v sobotu 22.7.2017 na zahradě v Jenči
a zúčastnilo se jí 8 odborářů- členů sekce UF, 3
hosté(doprovod) a dvě mladá děvčata(děti). Základem
sekce UF (19 členů) je parta hráčů stolního hokeje
organizace - HOFED (www.HOFED.cz) kterou tvoří šest
individuálních členů. Další členové naší sekce jsou různí zaměstnanci různých profesí
z různých podniků, i OSVČ, kteří vlastní sekci nemají. Sekce UF plánuje, že se příští rok
spojí se sekcí Udržovačky a nadále se zaměří na servis členům, nemající vlastní sekci.
Počasí nám přálo a na grilu jsme si připravili, krom obvyklých specialit z kuřecího či
vepřového masa a párečků, i nezvyklé dobroty typu naložených holuběnek a
pálivých paprik (kozí rohy), obalených ve slanině… mňam… úspěch
získal i grilovaný sýr či obalovaná domácí cuketa. Samozřejmě, že
ke kávě nechyběl ani domácí koláč a že bylo chlazené pivko, alko i
nealko. Nejen povídání si a degustace byly fajn. Zlatým hřebem
odpoledne, který se zapsal
do historie těchto akcí, byl
historicky
první
turnaj
pořádaný našimi odbory, ve
střelbě ze vzduchovky.
V kombinaci na pět ran
vstoje i v leže- získal vítězství
pan Jiří Vojta
se
ziskem
41+46 z 50+50 ti možných. Uznalé mručení sklidila i absolutní desítka,
přímo do středu terče, trefená panem Zabloudilem- viz foto...
Následný turnaj v pétanque, kde s brilantní technikou dominoval pan
Zdeněk Lust, pak už jen dokreslil atmosféru pohody a příjemně strávené soboty.
Doporučujeme všem sekcím, aby její členové využili možnost uspořádat si vlastní
akci. Je to príma. Kontaktujte vaše funkcionáře a vymyslete si svůj vlastní zajímavý
program… Každá sekce, krom společných akcí organizace, může letos jako novinku
uspořádat svou vlastní akci v hodnotě až do pěti tisíc. Odborová rada je úsporné
sdružení šetřící vaše peníze, které poté můžeme vracet zpět členům, nejen jako
bonus, ale i ve formě aktivit, které se vám líbí, ale na které vám peněz nezbývá… -JZ-

