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Zápis č. 1/2011 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 11. 1. 2011
Přítomni:

I. Balík, J. Čermáková, V. Chrastinová, S. Chrastina st., J. Chrastinová, S.
Chrastina ml., J. Hassmann, M. Hummelová, S. Kačer, M. Kleibauerová, J.
Kotlan, J. Mudrová, I. Rozmajzlová, Z. Sauerová, L. Trojanová

Omluveni:

B. Chrastinová, J. Stehlíková, K. Ptáčková, F. Siřínek

Starosta:

- zatéká do klubovny, lze řešit pouze generální opravou střechy,
podáme grant
- jinde do sokolovny nezatéká, stálo to ovšem 20 000,- Kč za vytápění
okapů
- vládní škrty se dotknou celorepublikové ČSTV, zřejmě i u nás skončí
ČSTV s pronájmem
-12.2. Šibřinky (150,- Kč za lístek), Ráz „Filmový svět“, lístky jdou do
tisku, J. Mudrová dá inzerci do novin
- 13. 2. dětský karneval - J. Hassmann, F. Siřínek osloveni přípravou
- úterý 22. 2. Valná hromada - příspěvky do pátku 4. 2., starosta rozešle
osnovy
- příští rok oslavíme 150 let vzniku příbramského Sokola, bude zároveň
rok sletový, je čas se zamýšlet nad programem
- plán akcí v sokolovně - převažují víkendové akce
- přibylo uklízení a práce v zrcadlových sálech
- L. Zděnovec, který uklízí židle a stoly před a po plesech je významnou
pomocí, neboť uklízí po akci v noci
- Ajda Slánský svařil schůdky na podium, Standa Kačer spravil stůl

Hospodářka:

- seznámila se stavem fin. prostředků na běžném účtu i podúčtu

Jednatelka:

- seznámila s fakturací

Místostarostka: - opět zmínila, že by ráda vedení pondělní hodiny předškoláků
v sokolovně předala mladším cvičitelům
- předala od Šustrů sokolské odznaky - mohou se rozdat na VH
- počet balíčků na Mikulášskou by se měl kvůli nižší účasti snížit, ovšem
Mikulášská byla v době sněhové kalamity, tak počet příchozích není
směrodatný pro další roky
- výletu na Silvestra se zúčastnilo cca 20 lidí
Náčelnictvo:

-18. 12. - volejbal muži 8 družstev
- 12. 12. - předváděčka sletových skladeb v Praze na Vinohradech
- 15. 1. - přebor v plavání v Hořovicích
- 22. 1. - župní přebor ve florbale
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- 14. 5. - župní přebor v gymnastice, atletice a ve šplhu
Časopis Sokol skončil z důvodu nedostatku fin. prostředků
tábor:
příprava
17. - 19. 6.
stavba
24. - 26. 6.
rodiče a děti
1. - 9. 7.
školáci
9. - 23. 7.
Dobříš
23. 7. - 6. 8.
bourání
6. 8.
K. Ptáčková:

- zeptala se, zda byla v lednu zaplacena faktura za inzerci Příbramském
servisu, nevyšel inzerát na cvičení v Sokolíku
- změny programu v Sokolíku - cvičení L. Trojanové přesunuto do
zrcadlového sálu, zrušena 2. skupina cvičení miminek
- ze strany cvičitelek je zájem o dotisk modrých triček - je možné,
ovšem někdo musí udělat seznam s velikostmi a vedoucí hodin
nabídnou trička dětem ve cvičení

L. Trojanová:

- 22. 12. - vystoupení na plese - poděkování od ředitele, přislíbil zaplatit
dopravu dětem na závody
- dovybavili na své náklady zrcadlový sál
- 15. 1. závody v Kongresovém sále (VIP porota, ...)

Z. Sauerová:

- má dilema, jakou sletovou skladbu vybrat pro nácvik

J. Čermáková:

- Navrhuje posunout termín inventury až k valné hromadě

J. Kotlan:

- od 2. 2. - pravděpodobně do konce července nebude přítomen,
webové stránky bude však nadále spravovat

S. Kačer:

- nahlásil neutěšený stav el. rozvodů ve zkušebně

J. Mudrová:

- její svěřenkyně měla úraz na akci Sokola (na závodě teamgymu 19.
12. v Praze na Vinohradech), F. Beran vyřizuje odškodnění

J. Chrastinová:

- dala nahlédnout do statistických údajů týkajících se Sokolíka za rok
2010

Zapsala:

Jana Chrastinová
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