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Zápis č. 04/2012 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 10. 4. 2012
Přítomni:

Omluveni:

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

Starosta:

- oslovil ho p. Dohnal, prosí snížit nájem na speciální taneční, kde má
jen 18 párů
vyjdeme mu vstříc, avšak od příští sezóny, budeme kalkulovat zisk +
skutečně spotřebované energie
- příští pondělí - pokud zastupitelstvo odsouhlasí, dostaneme 150 tis. na
oslavy a slet, 130 tis. na činnost, 300 tis. na opravy a 15 tis. na
Memoriál B. Šupčíka
- opravy sokolovny - strana k ISŠ - zítra - zákaz stání - klempířina,
fasáda cca 300 tis. - nová střecha se spádem nad zadním schodištěm
(tím budou všechny ploché střechy na sokolovně zabezpečeny)
- 36 tis. za plyn
- 18 tis. za elektřinu - starosta nechá upravit zálohy (snížení)
- přes léto si pravděpodobně půjčíme od župy
- dnes tu byla ČT, natáčela 50 min. (tumbling, Jonatán, F. Beran ,šplh,
teamgym, ženy) my a Dobříš 6 min. šot ve čtvrtek od 17.30 hod.
- 8. 5. oslavy
zajištěno jídlo pro cvičící - cca 200 jídel na 4. ZŠ
pro pozvané (cca 35) raut ve spodním zrcadlovém sále
závěrečný raut v přísálí
nástup - prapory (sokolský a český)
brigáda pondělí 7. 5. od 16. hod.
MBŠ bude konferovat p. Peterka, na akademii potřebuje předložit
nějaké návrhy. (Blanka zavolá Lucce a zeptá se na kontakt na
moderátora, všem se líbil moderátor na sportovci roku pro Příbram
Radek Šilhan)
nástěnky - tento týden
pódium - starosta
stoly - tábor
fotograf, lékař, projekce
zákusky - sestry

Hospodářka:

- nepřítomna

Místostarostka: - byla se podívat na táboře, myslí si, že tábor nelze realizovat kvůli
kácení
Jednatelka:

- seznámila s fakturací
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- pronájmy - školy v létě nebudou, bude jen Wüstenrot a fotbalisti,
ostatní až v září
Náčelnictvo:

- 17. 3. nácvičná žen, RD
- 18. 3. secvičná VG
- 1. a 7. 4. secvičná Chlapáci
- filmování pro ČT 4
- náčelník do konce týdne rozešle přihlášky na tábor
- 8. 7 - 21. 7. termín tábora
- letos budou realizovány jen drobné terénní úpravy
- kuchyně v pořádku, jídelna celkem také
- 7. 4. - župní přebor ve volejbale žen v Komárově (3. místo)
- seznámila s programem akademie venku a uvnitř, korigovala a
upravovala - celkem vychází 1 hod. venku a 1,15 vevnitř
- navíc starosta - tanečky, ZUŠ, orchestr Čiháka, Svatohorští trubači
horníci, hutníci - zpěvy

L. Trojanová:

- 8. 4. závody Kolín 2. místo kat. II stepy (skladba Mamma mia), 6.
místo v kat. III stepy (skladba Kapitánky)

J. Kotlan:

- 14. 4. jedou na Velkou cenu Brna
MBŠ - vše je zajištěno, jen prosí o pomoc při prezenci (M.
Kleinbauerová - vyplácení jízdného)

Vzdělavatelka:

- při přípravách na oslavy se v historických pramenech dočítá, jak si
členové vážili Sokola, např. se neváhali zadlužit, aby pomohli se
stavbou nebo přístavbou sokolovny

B. Chrastinová: závody teamgym:
18. 3. - Vyšehrad - 1. místo v kat. do 11 let,
17. 3. - Německo - 1. místo v kat. do 16 let
31. 3. - Třebíč - obě 1. místa
další schůzka v pondělí 23. 4. 19.00 hod.
Zapsala:

Jana Chrastinová
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