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Zápis č. 08/2012 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 13. 11. 2012
Přítomni:

Host:
Omluveni:

F. Beran:

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

- 16. 10. - ME v TEAMGYMu Dánsko. Cesta špatná, řidiči nepříjemní,
ubytování odpovídající, tréninkové možnosti výborné
- tréninky - děvčata se zprvu sesypala, s každým tréninkem ale
získávala postupně sebevědomí. Závodili bez D. Beerové, která se
zranila, nahradila ji gymnastka z Bohemians
- dívky obsadily 7. místo, ovšem byl to jediný klubový team, narozdíl od
ostatních národních složených teamů, dívky měly celoročně podstatně
jiné podmínky pro trénování
- pochvala od zástupce ČGF p. Bučka
- na závěr banket
- prosí o poděkování sponzorům
- br. Cmíral by rád ocenil cvičitele sletu na slavnostní schůzce svolané
na 8. 12. 2012 do auly Tyršova domu

B. Chrastinová: - k ME: u nás (v ČR) příliš nefunguje teamgymová komise, Třebíč je
jmenována střediskem, ale ve skutečnosti tomu tak není. V novém
roce má být jmenována nová komise. B. Ch. se bude dále o věc
zajímat.
- závody v Plzni - mladší tým závodil ve vyšší kategorii Junior II
(kategorie 11 - 16 let) - získal opět zlato.
- SG - na krajských závodech v Kolíně děvčata získala několik medailí
v soutěži družstev
Starosta:

- děkuje trenérům i cvičencům za reprezentaci a výborné úspěchy v
Dánsku. Navrhuje koupit koberce na podiovku (představuje cca
74 000,- Kč)
- taneční jsou v plném proudu, znamenají pro jednotu významný příjem
- Alianz končí s pronájmem.
- získali jsme kontejner na sklo
- seminář RD PD - dostal e-mailem pochvalu, seminář se povedl
- dopisy sponzorům - kdo zajistí?
- objednán zátěžový koberec vcelku do zrcadlových sálů (20tis)
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- Šibřinky přeloženy s konečnou platností na 2. 2. 2012 (třeba zveřejnit
co nejdříve ráz a dát vstupenky do prodeje)
- 21. 2. bude valná hromada
- Mikulášská 4.12. od 16,30 hod.
balíčky se budou balit 3.12. od 17.00, Jarka Mudrová zajistí makovky,
Sváťa ml. ovoce, Katka bombony, sáčky a mašle - Míla Hummelová
- investice: navrhuje koupit ubrusy, pro V. Šamšulu mantinely, koberce
na teamgym
Hospodářka:

- seznámila se stavem na běžném účtu i podúčtu

Jednatelka:

- seznámila s fakturací, se smluvními vztahy

Místostarostka: - byli na návštěvě M. Šustrové v LDN, D. Chlumecká prodělala infarkt
- navrhuje pro starší členy, kteří už necvičí možnost scházení se
v sokolovně v pravidelných intervalech, např. jedenkrát v měsíci
Náčelnice:

- sraz žen absolvovala M. Nedvědová
- seminář RD PD 10. 11. 2012
- cvičení předškoláků na 6. ZŠ - dětí neustále přibývá, už to je
neúnosné
- navrhuje řešení: buď přidat hodinu, ale není dost cvičitelů nebo
striktně požadovat členství - -> domluvilo se, že od nového roku
nebudou možné jednorázové platby, protože se na tyto cvičence
nevztahuje pojištění. Rodiče budou s tímto předem seznámeni
- 11. 5. župní přebor ve všestrannosti
- 19. 1. župní přebor v plavání v Hořovicích
- 24. 11. sraz náčelníků a náčelnic spojený s doškolovacím seminářem
v Komárově

Ivan Balík:

- předložil nový ubrus ke schválení. Schváleno.

Lenka Trojanová: - neděle 14. 10 závody Praha Petřiny - 2 týmy:
- 1 team byl špatně věkově zařazen již při přihlašování, 2 závodnice
onemocněly, na což byli rozhodčí upozorněni předem, ale hlavní
rozhodčí nebyla informována, pak chyběla hudba, následně bylo
špatně, že je team sám v kategorii. Nakonec byli závodnice tohoto
teamu nuceni odstoupit ze soutěže. 2. team byl na 3. místě. Startovné
propadlo. L.T. se obrátila na předsedkyni svazu aerobiku J.
Havrdovou. Poté se dočkala alespoň vstřícného telefonátu a omluvy
od hl. organizátorky závodu
- středa 19. 12. by ráda ve velké tělocvičně udělala závody a vánoční
besídku pro děti
Zapsala:

Jana Chrastinová
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