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Zápis č. 10/2016 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 14. 12. 2016
Přítomni:
Omluveni:

M. Hummelová, B. Chrastinová, J. Chrastinová, S. Chrastina ml., S.
Chrastina st., J. Janíková, T. Ježek, S. Kačer, J. Mudrová M. Kleibauerová, ,
J. Stehlíková, J. Čermáková, I. Rozmajzlová, L. Trojanová, M. Voves
I. Balík, V. Chrastinová, K. Ptáčková, F. Siřínek, M. Sauer, J. Kotlan

Starosta:

- termíny odevzdání grantů se blíží, potřebuje údaje od cvičitelů, ne
všichni reagují, do pátku do 16,00 musí odevzdat žádost
- s. B. Neugebauerová - požádala o proplacení nákladů na účast na
semináři, bylo zamítnuto
- Filip Jandus - vystupuje jako člen příbramské jednoty, ale platí
částečně, nepravidelně, dělá ostudu - je v kontaktu se skupinou z
Mělníka, která se chce odtrhnout, slovně napadá vedení Sokola
- dle stanov - je možné vyloučit pro neplacení, pozveme jej na výbor a
předneseme mu důvody pro jeho vyloučení
- Šibřinky: ráz - "Co Čech, to muzikant", cena 150,- Kč, 11. 2. 2016
- valná hromada 23. 2. 2016 od 18,00 hod., starosta pozve Ing. V.
Dvořáka, přemýšlel o změně formátu a obsahu brožury, ale vzhledem
k tradici asi obojí zachováme
- od 20. 12. do 4. 1. nebude sokolník v sokolovně, zastupuje Tonda
- od 1. 12. pracuje ve funkci sokolníka na živnostenský list
- v listopadu 50 tis. půjčka ze župy na překrytí ztrátového období
Co bylo:
- kreativní Příbram
- konec tanečních
- ISŠ - akce Anděl
- atleti - akce vyhodnocení běžeckého poháru (zklamali, co se týče
organizace - nedodrželi dobu ukončení a nevyklidili druhý den včas
sál)
- vánoční večírky - Galvanika, Agor, Disa, Polycasa

Hospodářka:

- seznámila se stavem na účtech, se stavem závazků a pohledávek

Náčelnictvo:

- leden - župní přebor v plavání
- náčelník - úkol - zamluvit hřiště na všestrannostní závody na 13. 5.
2017

Jana Janíková:

- je smutná z neúčasti na bazaru, který se konal v neděli 11. 12.
- pro příště se poradíme na jiný dřívější termín a propagaci
- požádali a snad úspěšně vyřídili vrácení startovného pro neúčast na
závodech v Trutnově

B. Chrastinová

- 104 závodníků na sobotní závody v gymnastice
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- listopad - teamgym v Trutnově - náročné časově, junior II 6. místo
kluci, holky 2., junior IV - 1., junior I - 4., mix 1., Prospect cup 1.
- 3. 12. malá oblast v Písku - postoupili
- Klokánkova kapsa - účast nejmenších gymnastek
- pro oddíl bude zakoupena kladina - cca 220 tisíc
J. Čermáková:

- před vánoci na docvičné se sešlo 18 cvičenek

L. Trojanová:

- sobota 10. 12. - závody v Praze se třemi teamy 3., 2. a 3. místo

J. Stehlíková:

- 906 členů aktuálně

S. Kačer:

- opravil nouzové osvětlení

M. Hummelová: - rozloučili jsme se se s. M. Šustrovou
- na stránky dát informaci o Šibřinkách (poté, co budou lístky a plakáty)
- v pondělním cvičení si uspořádali soukromou Mikulášskou besídku
M. Kleinbauerová: - potřebuje údaje pro fakturaci na Polycasu
- Party servis, L. Trojanová
T. Ježek

- MČR v olympijském šplhu - v Praze na Harfě - padlo několik osobních
rekordů - více na www stránkách
- vyhrál O. Košťák, porazil Muchku
- v pátek večer by si rádi připravili nářadí na závody 17.12. 2016

na dalším výboru se sejdeme 10. 1. 2017

Zapsala:

Jana Chrastinová
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