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Zápis č. 1/2015 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 20. 1. 2015
Přítomni:

Omluveni:

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

Starosta:

- proběhlé nebo chystané akce, plesy: Kovohutě, ANO, spolek Jakub,
spolek Horníci-hutníci, ...
- 17. 2. výbor Sokola od 19,30 hod.
- 28.2. Šibřinky, 1.3. karneval - ráz "Modrá je dobrá"
- 26.2. valná hromada, do 30.1.2014 dodat J. Chrastinové příspěvky do
brožury
- ČOS zvýšilo členské příspěvky (500,- dospělí, 100,- děti a důchodci)
- skupina Pohoda blues (Fanda Siřínek), kteří zkouší v prostorách
bývalé kotelny vybrali příspěvek za užívání zkušebny
- V. Šamšula věnoval Sokolu sponzorský dar ve formě koupě tiskárny
se scanerem, kopírkou, a dále monitor k PC

Hospodářka:

- seznámila se stavem finančních prostředků na běžném účtu a v
pokladně

Místostarostka: - Mikulášská - zbylo hodně balíčků, ale důvodem bylo zřejmě chybějící
vystoupení gymnastek a žloutenková epidemie, pochvala patří
především Tomáši Ježkovi, Ondrovi Štěrbovi a Danušce
Hassmannové za zhostění se role Mikuláše, čerta a Anděla
- novoroční pochod - tradiční tradičně úspěšná akce
- sokolská trička - jsou k dispozici k prodeji
- cvičení na 4. ZŠ, již si zvykli, nakoupili nějaké pomůcky
- návštěva Marušky Šustrové během vánočních svátků
Jednatelka:

- seznámila s fakturací

Náčelnictvo:

- musí vyplnit činnost Sokola do dotazníku z ČOS za uplynulý rok
- Šibřinky - proběhne schůzka
- karneval - Jára Hassmann zajistí organizaci, výpomoc na stanovištích
z řad cvičitelů
- tábor - majitel s námi počítá, prostor kuchyně již nemusíme do
budoucna vyklízet - ušetří to spoustu práce.
- školení cvičitelů III - pořádá župa v Příbrami - 2 víkendy 10-12.4. a 24.
- 26. 4. 2015, otevře se, pokud bude min. 20 zájemců
- ŽP v plavání - v sobotu 24.1. - koliduje se závody v teamgymu
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- 13.1. vyhlášení sportovce roku v kategorii kolektiv do 18 let - 2. místo
pro Teamgym Příbram
- v Sokolíku probíhá cvičení Pilátes - PO
Vzdělavatelka:

- do vývěsky a na nástěnku dávala plakáty o konání Šibřinek
- ráda by poděkovala v pekárně Zona za houstičky na Mikulášskou,
(např. věnovat majiteli lístky na Šibřinky)

Bl. Chrastinová: - Dotázala se na dotace za účast na Islandu
- 19. 1. Všetaty - 34 gymnastek
- školení rozhodčích v teamgymu - ráda by zapojila své nejstarší
gymnastky
- testy do reprezentace teamgymu - rozeslala rodičům
Matrikářka:

- 917 členů, 562 mládeže do 18 let

Jirka Kotlan:

- MČR ve šplhu 13.12. - zhodnotil jako historicky nejkvalitnější, spousta
osobních rekordů, Jirka 10. místo (7,60 s), Vašek 11. místo (7,62 s), T.
Ježek, Matouš Havrlík, za dorost M. Lachman, podíleli se také na
organizaci u prezence
- VC ve Varnsdorfu se koná 8.2. (i přes tragickou smrt hl. organizátora
K. Hoffmanna)
- 21. 3. MBŠ - již proběhla 1. schůze, rozdělené úkoly jako loni,
osvědčilo se
- požádal o doprovodný program aerobičky, gymnastky

Milan Voves:

- prosí o přímluvu za plakát na bazénu

L. Trojanová:

- 13.12. závody v Praze, v kategorii 8-10 let 1. místo, v kategorii11-12
let 2. místo
- v sobotu mají vystoupení na plese, za odměnu, kterou mají přislíbenu
by rády koupili nové rádio
- o jarních prázdninách nebude cvičit, ale chtěla by trénovat 15. února v
neděli

J. Čermáková:

- také byla navštívit M. Šustrovou s Emilií Hlomovou

J. Chrastinová:

- Sokolík přinesl za loňský rok Sokolu statisticky nejvyšší příjmy, je to
především vysokou návštěvností a zčásti zvýšením ceny permanentky
z 700 na 800 za 10+1 vstup.

Zapsala:

Jana Chrastinová
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