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Zápis č. 11/2008 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 9. 12. 2008
Přítomni:
Omluveni:

J. Čermáková, M. Hummelová, D. Chlumecká, S. Chrastina st., S. Chrastina
ml., V. Chrastinová, B. Chrastinová, J. Chrastinová, M. Kleibauerová, S.
Kačer, Z. Sauerová, J. Kotlan
I. Balík, I. Rozmajzlová

Starosta:

 informoval o stavu finančních prostředků za omluvenou hospodářku
 příspěvky na výdaje cvičitelů (aktivním cvičitelům) ve výši dle návrhu
náčelnictva budou vyplaceny do konce roku
 navrhuje vyplatit uklízečkám 13. plat  odsouhlaseno
 navrhuje za práci s fakturací vyplatit 13. plat jednatelce 
odsouhlaseno
 Šibřinky 21. 2. 2009 – lístky dáme do prodeje dřív než jiné roky,
vyvěsíme plakáty, navrhl obnovit tombolu  k přemýšlení do příští
schůze
 Mikulášská  na dobrovolném vstupném se vybralo 4 600 Kč
 týden v sokolovně působil p. Prchal, kontroloval cvičence, bude
zastupovat sokolníka i přes dovolenou cca od 8,00 do 14,00
 cvičení a veškerý provoz v sokolovně se ukončí 21. 12., pak se
začnou brousit podlahy v tělocvičnách, nikdo nebude mít přístup do
sokolovny  budou vyměněny fabky
 informoval o dění v městském a krajském zastupitelstvu – nominován
do sportovní komise kraje
 dění v sokolovně: práce se dokončují, největší starosti ještě
dělá vnější omítka zezadu na hřišti – nedodrženy termíny dokončení
 přistihl studenty škol, kteří poškozovali omítku, bradla, světla za
nepřítomnosti svých učitelů
 pochválil uklízecí četu – Libora Zděnovce s rodinou, přichází po
akcích na zavolání, tuto časově náročnou práci vykonává svědomitě

Jednatelka:

 informovala o fakturaci za uplynulý měsíc

Náčelnictvo:

15. 11.
15. 11.
22. 11.

Generála Tesaříka 162
261 01 Příbram I

 aerobičky L. Trojanové – Welness v Praze  přivezli pěkná
umístění
 Teamgym v Plzni – Příbram se zúčastnila ve 3 kategoriích,
ve všech obsadila první místa
 sraz cvičitelů v příbramské sokolovně, sraz župních
náčelníků a náčelnic, organizoval župní náčelník F. Beran
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 Mikulášská  zúčastnilo se cca 250 dětí, všechna
vystoupení měla úspěch (2 x L. Trojanová, 1x B. Wiktorová,
1 x Š. Hyklová)
čert  J. Hassmann, Mikuláš  F. Siřínek, anděl  L. Váchová
 děkujeme všem zainteresovaným
 volejbalový Mikulášský turnaj žen  tým A obsadil 3.  4.
místo
 přebor Praha západ – Teamgym v kategorii do 11 let – 1.
místo, v kategorii 11. – 16. let – 1. místo, oba týmy
postoupily na přebor ČOS
 župní přebor v plavání 9 – 12 hodin, organizaci a přípravu
má na starosti Sváťa Chrastina ml.
 aerobic v Komárově
 ZZZ Dobříš
 župní přebor v atletice, gymnastice a šplhu
 volejbal Dobříš
 župní přebor v atletice, gymnastice a míčovém trojboji pro
předškoláky v Černošicích

B. Chrastinová:  17.11.  uspořádali krajské závody v Příbrami  asi 80 závodnic
 13. 12 .  proběhnou vánoční závody  dívky i chlapci
 v Brně se zúčastnili MČR v soutěži družstev
 v neděli se část gymnastek zúčastnila „Medové“ v Praze na Balkáně,
odpoledne zase další děvčata Eurotýmu – kat. do 11 let a kat. 1116
let  1. místa  v lednu postupují na republiku
 děkuje Sokolu za významnou finanční podporu na ME v Belgii
J. Čermáková:

 blíží se inventura
 žádá gymnastky o pomoc při evidenci gymnastického nářadí

Starosta:

 dal k uvážení nákup závodní trampolíny v částce cca 35.000,, kterou
teamgym potřebuje pro tréninky, měli jsme ji půjčenou z Tyršova
domu, nyní je půjčování problematické, trampolínu potřebuje víc týmů
 výbor odsouhlasil nákup – Blanka objedná

J. Kotlan:

 29.11 na MR v Olomouci ve šplhu Vašek Kotlan obsadil 8. místo
s časem 7.44, Jirka 10. místo časem 7,66 a další příbramák Vašek
Hanus 18. místo. V dorostencích V. Havelka čas 5.12, J. Šindelář
5.44, Vít Hanus časem 3,44 vyhrál.

M. Kleinbauerová:  pracovní smlouva se sokolníkem se uzavírá i na rok 2009
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Starosta:

 valná hromada se uskuteční 17. 2., zprávy do brožury zasílat na
adresu chrastinova@volny.cz nejlépe do konce ledna

J. Chrastinová:

 navrhla 13. plat vyplatit všem smluvním zaměstnancům Sokola
(hlavně sokolníkovi za zvýšené pracovní nároky v době rekonstrukce
sokolovny)  bylo odsouhlaseno

Příští výborové schůze: 20. 1. 2009
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Zapsala:

Jana Chrastinová
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