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Zápis č. 9/2014 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 2. 12. 2014
Přítomni:

Omluveni:

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

Starosta:

- Akce v sokolovně:
- 4.12.Mikulášská
- 5.12. přehlídka punkrockových kapel
- 6.12. volejbalový turnaj ženy
- předvánoční firemní akce Disa, Meteor, Nemocnice, Barlo plastic
- taneční p. Mochán
- volejbalový turnaj muži,
- 28.2. Šibřinky, 1.3. karneval - ráz "Modrá je dobrá"
- 26.2. valná hromada, do 30.1.2014 dodat J. Chrastinové příspěvky do
brožury
- Proběhlo vyhodnocení "Brdského běžeckého poháru" - hezká akce, již
si zarezervovali sokolovnu na příští rok

Hospodářka:

- seznámila se stavem finančních prostředků na běžném účtu a v
pokladně, vše je zaplacené, ale stav financí neustále napjatý

Místostarostka: - Mikulášská, uděláme 270 balíčků, máme 250 mandarinek, 300
housek, sladkosti, Mikuláš - Tomáš Ježek, Čert - Ondra Štěrba, Anděl
- Danča Hassmannová
Jednatelka:

- seznámila s fakturací

Náčelnice:

- 18.10. oslava Sokolíka - úspěšná, líbilo se
- 28.10- 28.11. - výlet na Nový Zéland
- florbalisti - kvalifikační turnaj
- malý teamgym v Písku, kluci (12-16 let)1. místo - postoupili na velkou
oblast, miniteamgym - 2. místo
- sraz náčelníků a náčelnic v Komárově a doškolovací seminář
- 24.1. Župní přebor v plavání
- 16.5. Župní přebor ve všestrannosti
- 13.6. Župní přebor předškoláků v Komárově
- župní náčelnice odstoupila z funkce, do voleb místonáčelnice Zuzka
Sauerová přebrala náplň náčelnice
- do konce ledna lze posílat návrhy na nejlepšího sportovce župy
(jednotlivci nebo kolektiv) a návrhy cvičitelů na cenu Alise Hudce za
zasloužilou činnost v Sokole
- 7.3. sraz náčelníků a doškolení
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- v jednotách by měly být ověřené stanovy - rozešle starosta župy
- při příchodu nového člena do jednoty by zákonní zástupci měli
písemnou formou seznámit cvičitele se zdravotním stavem nezletilého
dítěte. K. Ptáčková předá vzor dotazníku.
Vzdělavatelka:

- objednala houstičky do mikulášských balíčků

Bl. Chrastinová: - Kája Jíchová připravuje nové webové stránky SG a teamgymu (v
rámci svých školních povinností)
- 25. 10. Domažlice
- 2. 11. v Plzni TG, Holky junior II -1. místo, kluci 4. místo
miniteamgym holky 3., kluci 8.
- 8.11. Francie Junior IV - 2. místo, úraz M. Ševčíkové
- 17.11. Brno TG, junior II - 1., kluci 5. , junior IV - 1.
- 22. 10. krajský přebor v SG v Příbrami - pořádali jsme
- 23. 10. Klokánek na Bohemce v Praze
- 30. 10. MČR ČOS v Praze - A. Blehová 3.
- 15.-16. 11. - s L. Trojanovou a 2 gymnastkami (J. Schejbalová. a K.
Šimůnková) na workshopu v Brně - klasický i moderní tanec, vedli 2
tanečníci z německého Bonnu
- 17. 12. vánoční hodina - poslední trénink před vánoci
- není spokojena s úklidem v gymnastické tělocvičně
- osloví cvičenky, zda by nechtěli úklid vykonávat formou brigády
Zuzka Sauerová: - ženy nacvičují skladbu Koncert na vystoupení 5. - 7. 6. do Brna - je
jich 30, 6 doplní Dobřichovice - vede s Magdou Nedvědů
Matrikářka:

- 1140 členů, z toho 865 má zaplaceno, z toho 534 dětí
- nemá zatím známky na nový rok, F. Beran vyzvedne na Župě před
vánoci
- na účtě jsou tři platby za příspěvky, ale není zřejmé za koho. Je nutné
nejprve cvičiteli odevzdat přihlášku, poznamenat na ni, že platba
proběhne převodem a při platbě zadat jako variabilní symbol datum
narození cvičence ve formátu (rok, měsíc, den) a do zprávy pro
příjemce jmého a oddíl (např. PD - předškolní děti). Letáčky vytvoří V.
Chrastinová ve spolupráci s K. Ptáčkovou.

Jirka Kotlan:

- proběhly dva závody ve šplhu - v Písku 25. 10., v Brně - 7. a 8.
listopadu
- příští sobota MČR v Praze

L. Trojanová:

- jako trenérka gymnastiky i aerobiku často potřebuje být na obou
místech zároveň ...
- letos končí se cvičením 11. prosince kvůli atestacím

Zapsala:

Jana Chrastinová
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