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Zápis č. 5/2011 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 10. 5. 2011
Přítomni:

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

Omluveni:

J. Kotlan, J. Stehlíková, L. Trojanová

Starosta:

- čeká nás župní přebor ve všestrannosti, příprava nářadí - pátek večer
po 19. hod.
- osvětlení přísálí - dostali jsme účel. grant z kraje, je třeba najít vhodný
typ a design
- z města účelový grant na podlahu
- sletové známky byly zaplaceny z pokladny

Hospodářka:

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

Jednatelka:

- seznámila s fakturací

Náčelnictvo:

- akademie - 19 účinkujících, publikum zaplnilo celou sokolovnu
- dobrý tah s tumblingem na začátku
- 16. 4. - 4. místo na župním přeboru ve volejbale žen
- 15. - 16. 4. - brigáda na táboře - terénní úpravy (brigáda před táborem
bude ještě 2x)
- 16. - 17. 4. nácvičný sraz VG (M. Nová, I. Chloupek)
- poslední cvičení 13. 6. od 17 hod. děti a 19 hod. dospělí (program
zajistí F. Siřínek a J. Hassmann)
- 1. 6. od 16.00 hod. pořádá Sokolík dětský den na Baníku
- župní přebor ve všestrannosti
- sraz v 8.00 hod.
- pro rozhodčí 50 baget
- zdravotník - L. Trojanová v sokolovně, K. Zatloukalová na hřišti
- náčelnictvo vyjadřuje poděkování F. Beranovi za obsluhování
tumblingu při víkendových pronájmech
- tábor - 55 přihlášených, příští týden bude schůzka ohledně programu

B. Chrastinová: - gymnastky pořídili duchny 2x4 m do malé tělocvičny, je třeba pro ně
najít místo
- 21. 5. pořádáme krajské závody v SG
- Vyšehrad - teamgym - obě družstva 1., pro vybrané gymnastky
následoval trénink na Balkáně v jámě
- gymnastika Hradec Králové - družstvo - 2. místo
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- pořídili si nový přehrávač
- upozornila, že v úterý a ve čtvrtek chodí cvičit cizí kluci, kteří k nikomu
nepatří - V. Chrastinová prověří
L. Trojanová:

- 19. 2. - Praha kat. 8-10 2. místo, kat. 11-13 3. místo
- Železný Brod - 2. a 3. místo
- 17. 4. Nymburk - 5. místo (8-10), 5. (11-13), 5. (14-16)
- Praha 7. a 6. místo (8-10), 8. místo (11-13), 4. místo (14-16)
- spokojeni se zrcadlovým sálem, ještě si dodělávají drobné úpravy
- peníze od rodičů jsou z velké části na startovné
- od září 2011 zamýšlí otevřít přípravku pro nejmenší holčičky

J. Mudrová:

- poprosila Blanku o diplomy z MČR - dá je na prázdniny do vývěsky

J. Hassmann:

- navrhl na oslavy příští rok oslovit bubenickou skupinu Marimba,
případně na závěrečnou veselici může zajistit hud. skupinu z Příbrami

Starosta:

- v rámci oslav proběhne slavnostní MBŠ, trubači, horníci, je třeba
přemýšlet a dávat nápady

Zapsala:

Jana Chrastinová
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