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Zápis č. 2/2011 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 8. 2. 2011
Přítomni:

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

Omluveni:

J. Čermáková V. Chrastinová, J. Kotlan J. Mudrová J. Stehlíková, K.
Ptáčková, F. Siřínek

Starosta:

- Šibřinky - výzdoba se připravuje (S. Chrastina ml. a spol.), místa v
sále jsou prodaná
- karneval se také připravuje (J. Hassmann, F. Siřínek), od 15,00 hod.
- valná hromada - v úterý 22. 2. musíme mít zapisovatelku, ověřovatele,
mandátovou a návrhovou komisi
- termín starosta oznámil na župu, pozve zástupce města
- jarní prázdniny - bude se generálně opravovat podlaha ve velkém sále
- granty - Stč. kraj rekonstrukce osvětlení v přísálí - 150 000,Město 120 000 na opravu krytiny a klempířiny na malé terase, podlaha
ve velkém sále, omítka, svody
předpoklad na činnost 150 000
dluhy 100 000 za tumbling
dluh župa 200 000, požádáno o půjčku do konce roku 200 000
- ochranná známka MBŠ - prodloužení platnosti 4700,- Kč
- návrh na odměny cvičitelů - odvíjí se od počtů hodin týdně - bude
vyplaceno na VH

Hospodářka:

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

Jednatelka:

- seznámila s fakturací

Náčelnictvo:

-nácvik na slet Ať žijí duchové, Česká suita, Chlapáci, Věrná garda začínají probíhat nácvičné srazy
- 26. 2. - 3. 3. jarní prázdniny
- vyloučení st. tenisty - klíček - krádež
- rozkol v tanečním kroužku - vznikly 2 paralelní kluby - O. Vrátný, M.
Pilous
- 15. 1. župní přebor v plavání
- 22. 1. Vojta Šamšula - přebor ve florbalu
- 3 cvičitelky dokončily Cvičitele III. třídy specializace R+D
- u prezence VH - zjišťovat a zapisovat e-mailové adresy (pro příští rok)
- tábor:
příprava
17. - 19. 6.
stavba
24. - 26. 6.
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rodiče a děti
školáci
Dobříš
bourání
L. Trojanová:

1. - 9. 7.
9. - 23. 7.
23. 7. - 6. 8.
6. 8.

- 15. 1. závody v Kongresovém sále 2 stříbrné a jedno 4. místo

B. Chrastinová: - sokolská soutěž teamgym od letošního roku nepřipustí k závodu
družstva s registrovanými závodnicemi, čili pod Sokolem se naše
družstva nemohou probojovat na MČR
- hledá nové cesty, jak se mistrovství zúčastnit, po jednání na ČOS byla
našim družstvům pro letošní rok slíbena nominace bez absolvování
oblastního předkola
- některé cvičenky se účastnilo soustředění v Sokole Žižkov
- s H. Jíchovou byly na školení, bylo podnětné, přineslo jim nové
poznatky
- F. Beran je dlouhodobě v lázních, gymnastky poznaly, že příprava a
úklid tumblingu a duchen je velmi fyzicky náročná
- hledají nové místo na soustředění
S. Kačer:

- nahlásil neutěšený stav el. rozvodů ve zkušebně

Zapsala:

Jana Chrastinová
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