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Zápis č. 5/2014 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 13. 5. 2014
Přítomni:

Omluveni:

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

Starosta:

- akademie - dobrý dojem, byla přiměřeně dlouhá
- výbor župy, naši cvičenci dostali ocenění za dobrá umístění
- čarodějnice, cca 25 dětí a 40 dospělých, k poslechu hráli Pohoda
blues
- MČR v teamgymu, 3 zlaté, nejmladší družstvo chlapců 9. místo
- v sokolovně: Baráčníci, Hobby dance - málo lidí
- zažádáno o granty - získáme nějaké finance
- opravy - strop, fasáda

Hospodářka:

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

Jednatelka:

- seznámila s fakturací

Náčelnice:

- přebor předškoláků 7.6., přihlášky do 2.6.

Náčelník:

- akademie cca 270 účinkujících -zredukován počet vystoupení na 1 a
3/4 hodiny - 15 vystoupení, bylo plno
- 30.4. čarodějnice
- MČR v teamgymu v Ostravě
- v sobotu 17.5. župní přebor ve všestrannosti - nehlásí dobré počasí
- v sokolovně hl. rozhodčí Jarka Mudrová, na hřišti hl. rozhodčí Katka
Chrastinová
- 28. 5. dětský den na Baníku (Sokolík, R+D, předškoláci)
- 30.5.-1.6. výlet do Drážďan pro cvičitele
- poslední cvičení - 16. 6. od 17.00 hod. na hřišti, od 19.00 dospělí
- tábor - přihlášeno 21 chlapců a 36 děvčat - platby do konce května
- objednal stanové plachty a stanová tropika
- 23.-24. brigáda na táboře - vysbírání kamenů

Matrikářka:

- 716 osob zaplatilo, činí to 611 000 Kč
- od letošního podzimu se budou vybírat čl. příspěvky i za měsíce 9-12,
výbor se usnesl na 300,- Kč (děti a dospělí) a 100,- Kč důchodci.
Vedoucí hodin obdrží informativní dopis.

M. Voves

- neustále vyvěšuje plakáty ve foyeur bazénu, neustále je někdo
strhává. Prosí o přímluvu.
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Jarka Čermáková- zúčastnila se s Boženkou Neugebauerovou - setkání sokolských
seniorů a seniorek - perfektně připravené - tajný výlet vláčkem do
přístaviště, s rautem, kompletní prohlídka Tyršova domu, Michnův
palác, 2. den cvičení, včetně plavání

Zapsala:

Jana Chrastinová
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