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Zápis č. 4/2011 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 12. 4. 2011
Přítomni:

I. Balík, J. Čermáková, B. Chrastinová, J. Chrastinová, V. Chrastinová, S.
Chrastina ml., M. Kleibauerová, M. Hummelová, J. Mudrová, I. Rozmajzlová,
Z. Sauerová

Omluveni:

S. Chrastina st., J. Hassmann, S. Kačer, J. Kotlan, J. Stehlíková, K.
Ptáčková, F. Siřínek, L. Trojanová

Hospodářka:

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

Jednatelka:

- seznámila s fakturací

Náčelnictvo:

- 9. 3.
- školní závody ve sport. gymnastice
- 11. 3. - oslava nar. - F. Siřínek
- seminář o józe - K. Ptáčková
- 12. 3. - Šplh schodištěm - dorostenci pěkná umístění
- 26. 3. - MBŠ - jedna z největších účastí
- ml. gymnasté se postarali o organizaci, ohlasy byly dobré
- 29. 3. schůzka cvičitelů - řešilo se rozdělení tělocvičen od září, kdy se
začne nacvičovat na slet
- 9.-10.4. - 1. nácvičný sraz žen i mužů
Sraz mužů - sešlo se asi 80
- M. Vrána hovořil o současné situaci v ČOS v souvislosti
se Sazkou, se sletem
- 14. 4. - akademie - program byl dlouhý, ale pěkný
- 16. 4. - od pátku do soboty - přípravné práce na táboře
- 14. 5. - župní přebor ve šplhu, gymnastice a atletice
- náčelník otevřel problém školní republikové závody versus příprava na
republiku v Ostravě - vyjádřil se Sváťa ml., J. Mudrová a B.
Chrastinová
- tento rok se má platit sletová známka 50,- Kč, výbor odsouhlasil, že se
uhradí za všechny členy ze sokolské pokladny
- slet neděle 1. - 6. 7.

B. Chrastinová: - Třebíč 1., 2.
- Vyšehrad - obě družstva 1., + trénink na Balkáně v jámě
- gymnastika Hradec Králové - družstvo - 2. místo
- pořídili si nový přehrávač
- 21. 5. - pořádá Sokol Příbram krajský přebor
J. Mudrová:

- poprosila, zda by nešla opravit vývěska před sokolovnou (F. Siřínek +
J. Hassmann?)

Zapsala:

Jana Chrastinová
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