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Zápis č. 8/2008 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 9. 9. 2008
Přítomni:

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

Starosta:

 vzpomněl J. Rozmajzla, který náhle zemřel

Hospodář:

 seznámil výbor se stavem finančních prostředků v pokladně, na
běžném účtu a podúčtu, se stavem pohledávek a závazků
 kontaktovat možno na adrese: david.rozmajzl@karneval.cz
ivana.rozmajzlova@centrum.cz

Jednatelka:

 informovala o fakturaci:

Místostarostka:  informovala o táboře rodičů a dětí, ještě nemá vyúčtování, ale dětí
bylo hodně a naštěstí se tábor obešel bez úrazů.
Matrikářka:

 oproti minulému stavu přibylo asi 6 členů, trvají nějaké nedoplatky
(Taiči)

Starosta:

 požádal S. Kačera o přebudování světla na schodišti

Náčelnice:

 13.  15. 6.  přebor ČOS st. žactva, dorostu a dospělých.
Ve III. kategorii jsme získali 3., 7. a 11. místo; v kategorii IV 1. (Vít
Havelka), 2. (Ondra Vaner) a 5. místo; v kategorii mužů 4., 8. a 9.
místo.

Náčelník:

 13.  14. 6.  sekání tábor
 16. 6.  poslední cvičení na hřišti  soutěže, opékání buřtů, účast cca
40 dětí
cvičitelům byl předán finanční příspěvek
 20.  22. 6.  Slet pod Ještědem (18 žen  Bubínky, 18 žen  kužely, 9
VG), nácviky vedly Z. Sauerová, M. Nedvědová, D. Chlumecká
 20.  22. 6.  stavba tábora
 28. 6.  5. 8.  tábor R+D  cca 90 lidí
 5.  19. 7.
 tábor školáků  80 dětí + 30 dosp.
 19. 
 uzavírá se rozvrh na r. 2008/2009, zrekapituloval a zkonzultoval
s jednotlivými přítomnými vedoucími hodin
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 B. ROTT (Gymnázium Příbram) má zájem být registrován pod
Sokolem s oddílem volejbalu, Sváťa Ch. ml. mu předá kontakt na
ČOS, on si vyřídí registraci oddílu
 zúčastnili se finálového přeboru ČOS ve volejbale ve Veselí nad
Moravou, obsadili 612 místo, nedařilo se.
L.Trojanová

 upřesnila své hodiny v sokolíku, v tělocvičně, navíc v sokolíku 1
komerční hodina  neděle 18,30  19,30
 požádala o 1 víkend, kdy bude pořádat celorepublikové závody
v master class v Sokolovně Příbrami  domluví se starostou konkrétní
termín dle kalendáře akcí v sokolovně a dle termínových listin závodů
v aerobicu

Starosta

 líný tenis navíc  středa 20,00  21.30

B. Chrastinová:  soustředění  v Kožlí  dobré, osvědčil se zvláště bazén, malé výhrady
byly jen k jídlu
 soustředění v Kolíně  převážně pod vedením L. Váchové
 od 4.10  začíná závodní sezóna
 nábor letos nebude, dětí je moc, trenéři jsou vytíženi
 eurotým  připravují se na ME, ČGF jim sebrali trampolínu, kterou měli
půjčenou, budou na ni jezdit o víkendech do Prahy za 250 Kč, taktéž
budou využívat tumbling, ten zdarma
 na ME pojedou minibusem, J. Češka přispěje na dopravu 20 000, F.
Beran požádal o finanční pomoc starostu města
V. Kotlan:

 začínají trénovat šplh: blíží se závody v Písku a MR
 společně s R. Valíkem tvoří ideu 15. ročníku MBŠ
 rád by udělal osvětu na středních školách, aby se přilákali noví
členové
 loňské závody ve Francii  letos asi nebudou, organizátoři s výborem
šplhu nekomunikují
 internet  převzal správu nad sokolskými stránkami, jakékoli příspěvky,
poznámky, apod možno zasílat na vaclav.kotlan@email.cz
 bude se snažit dát postupně stránky do pořádku, zaktualizuje obsah,
rád
by
dal
webové
fórum,
alespoň
na
zkoušku

Starosta:

 v sokolovně proběhnou 2 svatby  K. Mudrová, S. Kantor

J. Chrastinová:

 na nákup nářadí a náčiní (bedýnka, obruče) do Sokolíka a na cvičení
R+D budou použity vybrané hodinové příspěvky
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 police v malé nářaďovně přizpůsobena pro zajíždění vozíku s náčiním,
uvolnila se tak větší nářaďovna pro potřeby uskladnění gymnastického
nářadí

Zapsala:

Jana Chrastinová
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