Tělocvičná jednota SOKOL Příbram
zakladatel Memoriálu Bedřicha Šupčíka
Strana 1 (celkem 2)

Zápis č. 2/2014 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 11. 2. 2014
Přítomni:

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

Omluveni:

Starosta:

- v sokolovně je veliký přetlak s obsazeností tělocvičen
- plesy: Kovohutě, Cech horníků, Obchodní akademie, Spartak schůze,
teamgym soustředění
- brožura - poděkování všem za dodržení termínu
- o prázdninách budou v sokolovně probíhat stavební práce - bourání
otvoru do dílny
- prezentace v Jiráskových sadech o Sokole
- vyplacení odměn u příležitosti VH
- VH - volba mandátové komise (Jitka, Květa, Maruška), zapisovatele
(Jana) a ověřovatele (na místě)
- pozve radního Juraje Molnára
- zprávy jsou vypracovány písemně, každý by měl vystoupit a svými
slovy říct něco o svém tématu
- letos přibylo cca 100 členů
- další akce - Šibřinky - vyprodáno
- dětský karneval
- MBŠ 22.3.

Hospodářka:

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

Jednatelka:

- seznámila s fakturací

Náčelnice:

- příspěvky pro cvičitele (cca 100 000)
- doškolovací seminář v Komárově - 1. 3.
- v létě 22. 6. noční bojovka
- sokol v lese - nový projekt odboru sportu v přírodě
- dělá soupis činnosti na župu - potřebuje od všech pomoci sepsat
akce, turnaje, umístění

Náčelník:

- Šibřinky - příprava v neděli 23.2. 9,00 - 13,00
28.2. - zdobení od 16,00
- Karneval od 15.00, dorty, moderátor?
- tábor - stavba 20. - 22. 6.
R+D 27. 6. - 5. 7.
školáci 6. 7. - 19. 7.
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stany - dokoupení nových stanů - cca 30.000 Kč
B. Chrastinová: - leden - závod 18. 1. Všetaty - různé kovy
17. - 19. 1. Franta Beran s děvčaty absolvoval přátelské setkání v
Mohuči
- plná tělocvična - nemá možnost trénovat na závody
- pojedou do Mnichova na závody, připravují se
- chtěla by objednat autobus do Třebíče a do Ostravy
Jirka Kotlan:

- 30.1. Sokol Pražský - schůze VV olympijského šplhu, v neděli 9.2. VC
Varnsdorfu - Vašek Kotlan 3., Marek Vočka 10.
- šplh schodištěm - 8.3.

J. Mudrová:

- nedostává stále výsledky do vývěsek

Matrikářka:

- 790 lidí, z toho 429 mládeže
- vybírá statistiku na župu, kde mají neúměrné požadavky

J. Čermáková:

- navrhla sloučení funkce správce majetku a hospodáře, výbor jednoty s
tímto jednomyslně souhlasil. Funkci bude zastávat David Rozmajzl

Zapsala:

Jana Chrastinová
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