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Zápis č. 7/2014 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 1. 9. 2014
Přítomni:

Omluveni:

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

Starosta:

- o prázdninách bylo provedeno mnoho oprav - strop velkého sálu,
malby, zednické a malířské práce v Sokolíku, opravy fasády, římsy,
vybudován nový kumbál pod schodištěm do suterénu pro uskladnění
táborových věcí a odkládání kočárků
- domluvena půjčka 200 000 ze župy z důvodu finanční náročnosti
oprav
- kapacita tělocvičen nestačí - tanečák, gymnastika, florbal mají vyšší
požadavky - některé hodiny přesunuty na 4.ZŠ (PD, zdravotní cvičení,
IAIDO, cena je 230,- Kč/hod.)
- otvírání vrat - nový systém (prvních 10 čipů se musí překódovat)
- členské příspěvky - změna oproti předchozím rokům - 300,- Kč na
měsíce 9-12/2014
- "Mladí pro Příbram" (p.Vašíček) pořádali ples v sokolovně, nepřišli lidi
a nájem není dosud uhrazen

Hospodářka:

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

Jednatelka:

- požádala o smlouvy na pronájem se školami, na jejich základě vystaví
faktury
- navštívila Marušku Šustrovou, když byla u syna v Příbrami

Náčelnice:

- požádala o drobné dosprávky v Sokolíku
- 18.10. od 15.00 hod. Oslavy 10 let Sokolíka - v sále budou
předvedeny tři pohádky pro různé věkové kategorie dětí
- pronájem 6.ZŠ pro cvičení PD - psala objednávku, dnes si byla si pro
klíče, chtějí nám sebrat 1 tělocvičnu na 1 hodinu, vyřešíme až podle
zájmu ze strany předškoláků

Náčelník:

- tábor se vydařil, hl. vedoucí Tomáš Ježek, dobrý kolektiv vedoucích,
dětí akorát, počasí vyšlo. Novinkou na táboře byla přírodní sauna
- pořídily se nové plachty za 40 000,- Kč
- 23.9. 13,30 zahájení - otevření nové cyklostezky, kde jsme partneři

Lenka Trojanová - 60 dětí se zúčastnilo 8. soustředění v Klučenicích - Hotel U Jezera,
soustředění se vydařilo, děti odevzdala v pořádku zpět rodičům
- v novém cvičebním roce začíná od 8.9.
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- p. Šťovíčková věnuje finanční dar
- sehnali si choreografku pro nejstarší holky, potřebovala by trénovat o
víkendech
Blanka Chrastinová:
- soustředění na Vystrkově - 50 dětí - moc se jim líbilo
- 19. 9. NÁBOR, plakátky ve školkách - chtějí vzít 8-10 dětí, trénovat je
budou Veronika Pohludková a Dana Beerová, pojedou na školení
trenérů
- začínají se objevovat problémy s Pohárem Města Příbrami, co se týče
termínu a účasti družstev v souvislosti s tím, zda se bude počítat do
mezinárodního systému soutěží nebo ne
- 11. 10. Pohár ve Sportovní hale plaveckého bazénu
- Franta Beran se pokusí zajistit příspěvek z Města Příbram, když je
uvádíme jako partnera, startovné pokryje pronájem haly, ale ne
odměny cvičencům

Zapsala:

Jana Chrastinová
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