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Zápis č. 8/2013 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 8. 10. 2013
Přítomni:
Omluveni:

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

Starosta:

- cvičení se rozběhlo na plné obrátky
- revize nářadí - do gymn. tělocvičny objednány originál nové potahy na
duchny
- Lída Havelková měla v sokolovně oslavu 50. narozenin
- 28. 9. šachový turnaj
- 28. 9. Bulharsko - výlet
- v neděli proběhne 3. ročník Příbramského poháru
- Hornická Příbram
- Skok přes kůži
- pomocník Tonda - bude do konce listopadu
- děkuje Sváťovi ml. za madla do zrcadlového sálu a přívod el. proudu k
bráně

Hospodářka:

- omluvena
- 250 tis. na účtě, ale velké dluhy (MT Stav, ...)
- bylo by třeba maximum příspěvků vybrat do 15. prosince

Místostarostka: - připomněla potřebnost archivu
Náčelnice:

- rozhodla se, že na cvičení předškoláků zavede 2 hodiny 16-17 a 17 až
18 hod. kvůli velkému přílivu dětí
- Sokolík běží, děti chodí
- bude župní doškolení v Horoměřicích 16. 11.
- bude župní doškolovací seminář RDPD v Komárově 9.10.

Lenka Trojanová:
- momentálně má na aerobiku 71 dětí, přešly děti ze Spartaku od Báry
- v oddíle vyškolena nová cvičitelka všestranosti III. třídy
- paní Šťovíčková by chtěla věnovat 12 tisíc Sokolu, 6 tisíc pro F.
Berana a 6 tis. na aerobic
B. Chrastinová: - pozvala na III. ročník Příbramského poháru 13.10.
junior I - od 11 hod.
junior II - od 14,35 hod.
junior IV - od 17,00 hod.
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- problém s převezením nářadí - musí se nakládat v neděli ráno a
přivézt v neděli večer, kdy jsou v sokolovně taneční
- Pavel Fíla a Tomáš Ježek - pomáhají při tréninkách
- předala informaci trenérkám o zvýšeném dohledu nad úklidem
v gymnastické tělocvičně
Jarka Čermáková:
- začali cvičit, cvičenky přibývají
- stále nemají skříňku
Jednatelka:

- seznámila s fakturací a smluvními vztahy

Jirka Kotlan:

- připravuje se 20. ročník MBŠ (22.3.2014), chtějí v předstihu pozvat
významné hosty
- 19. 10. Písecký šplhavec
- 8. 11. Brno
- 14. 12. MČR

Zuzka Sauerová: - byla na srazu župních vedoucích, na župní seminář v Horoměřicích
navrhuje téma dopomoci
Vzdělavatelka:

- od čtvrtka 10. 10. 2013 oficiálně končí cvičitelskou dráhu, díky
nepřímé činnosti ve škole nestíhá sokolské hodiny

Matrikářka:

- oddíl nových žáků F. Berana vybírá od dětí na měsíce 9-12 500 Kč
oddílové příspěvky (děti cvičí min. 2x týdně)
- od roku 2014/15 budou všichni noví členové za měsíce 9-12 platit
jednotnou částku na které se dohodne výbor

Zapsala:

Jana Chrastinová
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