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Zápis č. 4/2015 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 14. 4. 2015
Přítomni:

Omluveni:

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

Starosta:

- finanční situace uspokojivá
- příprava na akademii:
2 pokladny - u stolů mladý pár (mladí gymnasté)
sál bude otevřen od čtyř hodin
uvedení - informace o Ondřejovi
- uvažuje o přítomnosti notářky či přítomnosti komise, která provede
zápis o zapečetění a sečtení a zabezpečí regulérnost sbírky, ještě
promyslí a ověří si varianty
velká pochvala patří Tomáši Ježkovi za vytvoření plakátu, Honzovi
Šindelářovi za výrobu spotu, J.Janíkové za prezentaci v médiích
- F. Beran pozval starostu župy br. Cmírala
- nainstalovány nové žaluzie do gymnastické tělocvičny a malého sálu
- oslava narozenin starosty bude spojena s pochodem
- MBŠ - Jirka Kotlan všem děkuje za pomoc
- vyhodnocení nejlepších krajských sportovců - dobře dopadlo
- oslava 75. nar. Jiřího Dohnala - hodně hostů
- pokračují taneční
- chystají se: taneční závody - Mochán, taneční soutěž Dohnal
- ohledně cvičení na 4. ZŠ - potřebuje informaci, kolikrát jsme nebyli,
abychom uhradili jen využité hodiny
- přestává topit v sokolovně
- získali jsme 300 tis. na údržbu sokolovny, 500 tis. na činnost, 15 tis.
na MBŠ

Hospodářka:

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

Náčelnictvo:

- grant II od ČOS na náčiní a pomůcky a audiotechniku - odešle na
župu
- závody netradičních her v Tyršově domě

Zuzka Sauerová: - náčelnictvo - mluvilo se o sletu (6 námětů pro muže, 4 pro ženy, 1 pro
žákyně, pro předšk. žactvo a r+d zatím nic)
- 11. 9. - noc otevřených sokoloven
- župa Jihočeská 2.6. - pořádá seniorské hry
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B. Chrastinová: - závody v Hradci Králové 11.4. - 5 individuálních medailí, družstvo
zvítězilo
- teamgym Třebíč, republika Praha
J. Stehlíková:

- za letošní rok vybráno cca 600 000 Kč na známkách

L. Tojanová:

- 1.3. Mistři s mistry - aerobik v Plzni: kategorie 10-12 let 1. a 2. místo,
kategorie 13-15 let 3. místo
- 14.3. KK 1. kolo Praha - kategorie 8-10 let 4. místo, kategorie 11-13
let 1., 3. a 4. místo

M. Kleinbauerová: - Zrekapitulovala, jak bude akademie probíhat časově

Zapsala:

Jana Chrastinová
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