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Zápis č. 07/2012 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 9. 10. 2012
Přítomni:

Omluveni:

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

Starosta:

Práce v sokolovně:
- opravy omítky v květnu 300 tis., střecha nad z. schod. 109 tis., za
šatnami - předstěna 70 tis., opravy v sokolíku 5 tis., osoušeč rukou na
ruce 8, 5 tis., práce na půdě cca 6 tis.
- od města jsme letos dostali cca 600 tis.
- Město bude rozdělovat cca 4 mil. z výherních automatů menším
sport. organizacím
- vystoupení na Oboře - důležité pro povědomí vedení Města a
veřejnosti o Sokole
- začaly taneční - je nabito, p. Dohnal spojil 2 kurzy do jednoho
- probíhají opravy nářadí, povlíkání duchen
- VG se setkala v restauraci u Švejka
Akce v sokolovně:
- akce k zahájení Měsíce pro duši - málo lidí
- příští týden - skok přes kůži
- další týden 24. 10. - Šíp + Náhlovský
- 3. 11. Galvanika
- tělocvičny jsou úplně nabité
- uklízečka pí Burianová bude do konce roku končit
- Juraj Molnár chválil Pohár v teamgymu
- na hřišti - zaveden režim parkování jen na dopolední hodiny Sokolíka

Hospodářka:

- seznámila se stavem na běžném účtu i podúčtu

Jednatelka:

- seznámila s fakturací, se smluvními vztahy

Místostarostka: - byla se podívat na Poháru města Příbrami - bylo hezké, ale zdálo se jí
málo diváků (zároveň probíhal Běh Města Příbrami a Rally Příbram)
- je poptávka po sokolských tričkách - doobjednají se (Ptáčková)
- nesvítilo světlo na WC u malé tělocvičny - je v řešení
Náčelnice:

- Obora, oslava Z. Sauerové, posezení VG, posezení České suity,
Pohár města Příbrami
- PD - začali cvičit na 6. ZŠ - je moc dětí, nevejdou se do tělocvičny,
mají málo pomůcek, hodiny nejsou díky množství dětí kvalitní
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- Sokolík - zvýšil poplatek ze 70,- na 80 Kč/dopoledne, tím se
zvýhodnily permanentky
- 10. 11. Seminář pro cvičitele RD PD, pořádáme my (K. Ptáčková a J.
Chrastinová)
J. Čermáková:

- má také hodně cvičenek
- nastupuje na operaci kolene, domluvila si zástup V. Chrastinovou
- žádá hospodáře, aby připravil seznam nově nabytého majetku, příp.
majetku k odpisu

J. Kotlan:

- závod v Libčicích nad Vltavou (pořádá Jarda Novák) - nic nevyhráli
- termín MBŠ - 23. 3. 2013

Vzdělavatelka:

- maminka měla 80 let, byla po vstupu do sokolovny dojatá

B. Chrastinová: - Poháru Města Příbrami v teamgymu se účastnilo 17 družstev, tj. 190
závodníků (naše závodnice v kategorii junior II získaly 3. místo,
v kategorii junior IV 1. místo)
- ředitelem závodu byla Lucie Křížková, moderovala Dominika Jíchová,
všichni, kdo byli zapojeni do organizace zvládli své role výborně
- přijel i zástupce ČGF p. Bučko z Ostravy
- závod proběhl podle časového plánu, chodí poděkování, ohlasy dobré
- 16. - 21. jede starší team do Dánska na ME v teamgymu. Mají
zraněnou D. Beerovou, skladbu se učí nová gymnastka z Bohemians
Praha
- gymnastika - v září proběhl nábor. Přišlo 40 dětí, vzalo se 20 nových
gymnastek, trénuje je Lenka Trojanová
Matrikářka:

- seznámila se stavem členstva: v současnosti máme 837 členů

Ivan Balík:

- předložil výboru ke schválení návrh na zakoupení nových ubrusů.
Schváleno.

Lenka Trojanová: - má 66 dětí v aerobicu, ale zájem neopadá, musí odmítat, má
vychované nové pomocnice z řad cvičenek, pomáhá jí i P. Petrášková
- maminka jedné z cvičenek p. Šťovíčková by ráda darovala 12000 Kč
pro Sokol (v darovací smlouvě chce uvést pro jaké složky: 5000 Kč na
aerobic, 5000 Kč na všestrannost F. Berana, 2000 Kč na R+D)
- neděle 14. 10 závody Praha Petřiny - pošle jen 2 týmy
Zuzka Sauerová: - děkuje za dárek k svému jubileu
- byla na srazu župních vedoucích žákyň
- mluvilo se o sletu, o organizačních nedostatcích
- Slet Župy Podřipské - termín se kryje s celostátními přebory žactva
Zapsala:

Jana Chrastinová
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