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Zápis č. 5/2015 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 12. 5. 2015
Přítomni:

Omluveni:

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

Starosta:

- v sokolovně proběhlo:
- taneční závody - Mochán
- taneční soutěž Dohnal
- 6.5. prodejní výstava oděvů - Prostějov
- skončily speciální taneční
- 4 družstva se zúčastnila MČR v teamgymu
- čeká nás ŽP ve všestrannosti
- 9.6. - poslední výbor nebude, sejdeme se na posledním cvičení 15.6.
u ohýnku za sokolovnou
- výlet: Červená Lhota, J. Hradec, úzkokolejka, Landštejn - 25 účastníků
(Hevlín - nocleh, lázně Laa, Mikulov, Svatý kopeček, trek po Pálavě)
- na SZ stěně sokolovny padá štít - je potřeba akutní oprava, proto byl
změněn na Městě záměr

Místostarostka: - poděkovala Katce za to, že přišla s nápadem výdělek z akademie
věnovat Ondrovi Vanerovi. Akce se velmi zdařila a výtěžek předčil
očekávání.
Hospodářka:

- seznámila se stavem finančních prostředků na běžném účtu a
v pokladně
- na podúčet chodí platby na tábor

Náčelnice:

- předala CD z TV Fonka z akademie. Vanerovi objednali Ondrovi
motoped (pomůcka pro vozíčkáře) a ještě mnohokrát vyřizovali
poděkování
- 13.6. v Komárově přebor PD

Zuzka Sauerová: - jela do Prahy pro trička na slet v Brně, ... potřebuje rozpočet na
autobus
- Monika Sadílková navrhla vystoupení svých svěřenkyň se švihadly na
přeboru všestrannosti - bude se hodit na vyplnění času před
vyhlášením
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B. Chrastinová: - MČR v teamgymu v Praze.
Konalo se ve Sparta aréně v Praze na Podvinném mlýně - velmi
pěkné prostředí. Dostala děkovný dopis od trenérky oddílu Bohemians
za atmosféru, kterou vytvořili naši rodiče. Mistrovství bylo otevřené účastnili se družstva z Ruska, Estonska, Německa, Rakouska, Itálie
- děvčata junior IV zvítězili, kluci TRIA byli 2., junior II - holky 1. a kluci
5. z deseti družstev
- hodnotil se také cyklus 5 závodů, Český pohár - v tom holky junior II
zvítězili a kluci byli 3.
- gymnastika - čekají nás Krajské závody v Kolíně a republika ve
Vysokém Mýtě
J. Stehlíková:

- dotázala se na výši členského příspěvku od září do prosince - výbor
se usnesl na stejné výši jako loni - 300,- Kč, od ledna 2016 se bude
uvažovat o výši 1300 za rok

M. Kleinbauerová: - Seznámila s fakturací

Zapsala:

Jana Chrastinová
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