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Zápis č. 03/2012 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 13. 3. 2012

Přítomni: J. Čermáková, J. Chrastinová, V. Chrastinová, S. Chrastina st., S. Kačer, M. 
Hummelová, M. Kleibauerová, J. Mudrová, I. Rozmajzlová, L. Trojanová, J. 
Kotlan, K. Ptáčková, Z. Sauerová, J. Stehlíková

Omluveni: I. Balík, J. Hassmann, B. Chrastinová, S. Chrastina ml., F. Siřínek

Starosta: - pravděpodobně získáme příspěvek 150 tis. Kč od Města Příbram na 
oslavy a slet. Bude z něj hrazeno: doprava na slety, příspěvek na 
úbory, příspěvek na sletový odznak, brožura, výstavní panely, 
ozvučení, trubači, pódium, raut pro hosty

- zahájení výstavy v archivu - bylo to pěkné, byly navázány bližší 
kontakty na spolupráci do budoucna u příležitosti oslav

- Šibřinky - přestávají být výdělečné (6300,- Kč OSA, 3500,- daň 
z prodaných lístků pro město, 17 000,- Kč hudba, ...)

- karneval - úroveň standardní, vysoká návštěvnost, vstupné 
dobrovolné

- jachtařský ples se stává největším plesem sezony (organizuje Josef 
Bučil)

- přišel dopis od br. Kupky
- umytí podlahy a naolejování během jarních prázdnin stálo 13 000,- Kč
- J. Dohnal má víc tanečních hodin než minulý rok (přinese to vyšší 

příjmy - platí 2300,- Kč za dvouhodinovku)
- účastnil se oslav ke 150 výr. zal. Sokola v Praze v Karolinu - pěkné, 

převážně projevy význ. osobností (starostka ČOS, předseda 
poslanecké sněmovny, olympijský výbor, ministr národní obrany ...)

Hospodářka: - seznámila se stavem fin. prostředků na běžném účtu i podúčtu
- faktury jsou poplaceny
- na pokladně okolo 30 tis.
- upozornila, že na valné hromadě se v několika případech vyplácely 

odměny někomu, kdo nemá zaplacené příspěvky

Matrikářka: - 790 lidí je v tuto chvíli zapsáno

S. Kačer: - vypne vypínač na vyhřívání žlabů

Místostarostka: - vyzývá, kdo by našel nějaké fotky nebo dokumenty - budou se hodit
- musí se ujasnit program venku i vevnitř
- venku: sletové skladby, tumbling, bedýnky  - úkolem náčelnice, 

náčelníka - obejít trenéry a sestavit program 
MBŠ 10.00 - 13.00
přestávka 13.00 - 14.00
vystoupení venku, projevy 14.00 -
akademie 16.00 - 
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Jednatelka: - seznámila s fakturací

Náčelnice: - zmínila proběhlé a připravované akce naší jednoty:
- Šibřinky, karneval 180 masek - děkuje pomocníkům
- nácvičné slet. skladeb
- sokolík - prosí hospodářku o vystavení potvrzení o příjmech 

k daňovému přiznání
- sokolík - únor 2012 znamenal nejvyšší příjmy za dobu svého 

fungování
- sokolík - plánuje rozšířit program i na odpolední hodiny
- cvičení předškoláků - uvažuje o přesunutí cvičení ze 6. ZŠ do 

sokolovny

L. Trojanová: - 18.2. závody v Milíně: Masterclass (jednotlivkyně) - 2 zlaté, 2 
bronzové, kat. do 7 let (pódiovky) - zlatá

J. Čermáková: - na VH se nevzpomnělo na E. Bacíkovou

J. Kotlan: - 10. 3. závody Šplh schodištěm - dorostenci 2. Jirka Hanus 3,92, muži 
Vašek Kotlan  9. čas 8.07 (33 mužů, z toho 18 mužů pod 10 vteřin)

- intenzivně pracuje na přípravě MBŠ 

Vzdělavatelka: - prosí do vývěsky fotky z nácviku
- děkuje sokolským cvičitelům za pomoc při školních závodech

Zapsala: Jana Chrastinová
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