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Zápis č. 01/2012 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 10. 1. 2012

Přítomni: J. Čermáková, J. Hassmann, J. Chrastinová, V. Chrastinová, S. Chrastina 
ml., S. Chrastina st., S. Kačer, M. Hummelová, M. Kleibauerová, J. Mudrová, 
I. Rozmajzlová, L. Trojanová, J. Kotlan, F. Siřínek, J. Stehlíková

Omluveni: I. Balík, B. Chrastinová, K. Ptáčková, Z. Sauerová

Starosta: - probíhá období zhuštění akcí - kulturních i sportovních
- Šibřinky 18. 2. „Středověk“ vstupenky necháme vytisknout zítra, hraje 

Horváth band
- karneval v neděli 19. 2. od 15.00 hod
- Valná hromada - čtvrtek 23. 2. od 18.00 hod.

- brožura letos silnější
- do 3. 2. v pátek - příspěvky do brožury na adresu 
chrastinova@volny.cz

- navštívil archiv (150. výročí - významné - bude otevřena celoroční 
výstava ve foyeur archivu 16. 2. od 14.00 hod. - vernisáž)

- předal přehled akcí
- vyhodnocení nejlepších sportovců Příbramska - hojná účast - pěkné 

moderoval moderátor ČT 4 Radek Šilhan, vystupoval B. Matuš a ..., 
kouzelník. Od nás nominováno družstvo teamgymu do 11 let a za 
jednotlivce N. Štíchová

Hospodářka: - seznámila se stavem fin. prostředků na běžném účtu i podúčtu
- hodně výdajů, peníze se „rychle točí“

Matrikářka: - 662 lidí (z toho mládeže 358, dospělí 304) k prosinci 2011
 541 tis. vybráno na příspěvkách za loňský rok, 121 tis. již na letošek, 
vybírá se 1050 Kč

- dotázala se na možnost platby příspěvků převodem - lze, je nutné jako 
v.s. uvést RČ a do poznámky jméno, a slovo „příspěvky“

Místostarostka: - 

Jednatelka: - vyfakturováno všechno z r. 2011, kromě Čmelek (zařídí K. Ptáčková) 
a p. Novotného (zařídí starosta)

- ČSTV vypovědělo nájem. Fotbalový svaz si nechá kancelář nahoře za 
48 tis./rok. O spodní kancelář projevil zájem Wüstenrott.

Náčelník: - zmínil proběhlé a připravované akce naší jednoty:
- 19. 11. - 2 družstva teamgym v Písku
- 3.12. - volejbal ženy
- 5. 12. Mikulášská - poděkování všem aktérům 260 balíčků - 25 zbylo
- 10. 12. - malý teamgym na Král. Vihohradech
- 10.12. - volejbal muži - 3. a 5. místo
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- 11. 12. - MČR ve šplhu na laně v Olomouci
- 17. 12. - gymnastické vánoční závody chlapci i děvčata
- 21. 12. - vánoční besídka aerobicu
- 31. 12. - silvestrovský pochod
- 7. 1. - turnaj ve florbale - 30 účastníků
- 21. 1. - plav. závody, odjezd v 11.00 Školní, 11.05 plavecký stadion, 

11.10 sokolovna, návrat v 16.00, doprovod zajistí K. Ptáčková 
- 3. 2. pololetní prázdniny
- 14. 2. příští výbor
- 5. - 11. 3. - jarní prázdniny - plán - hloubkové mytí podlah, vysychání a 

olejování, oprava maleb - nebude se cvičit
- přes vánoce se ušetřilo hodně plynu díky počasí a nastolenému 

režimu. Nahoru roste elektřina - upraveny zálohy

Náčelnice: -

F. Siřínek: - kapely, které zkouší v kotelně vybírají peníze na elektřinu (cca700 
měsíčně)

L. Trojanová: - absolvovali závody v Praze - 1. místo
- 21. 12. vánoční besídka
- začali trénovat v Po 2.1.
- absolvovala školení - hodně nových poznatků
- platí si choreografku P. Kleinbauerovou
- letos 6 let od té doby co zemřel p. Trojan - je uložen na rozptylové 

louce
- už vybírá příspěvky

- o zrcadlový sál projevila zájem cvičitelka seniorů

J. Čermáková: - pracuje na inventuře 

J. Kotlan: - absolvovali  MČR  26.  11.  v Olomouci  -  12  závodníků  z Příbrami 
(nejlepší O. Vaner - 2. místo, J. Šindelář 4. místo), muži - V. Kotlan 12. 
místo

- došel k názoru, že nemáme v organizaci konkurenci
- oznámili termín MBŠ - všichni zajásali
- rád by předal pozvánku vedení Sokolů, Olymp. výboru - sejdou se se 

starostou na vytvoření pozvánky

Vzdělavatelka: - předprodej lístků na Šibřinky od 20. 1. 2012
- připravuje vývěsku ke sletu, prosí o fotky z nácviku 

Zapsala: Jana Chrastinová
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