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Zápis č. 6/2010 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 8.6. 2010

Přítomni: I. Balík , M. Hummelová , V. Chrastinová, J. Chrastinová, S. Chrastina st., S. 
Chrastina ml., M. Kleibauerová, J. Mudrová, I. Rozmajzlová, Z. Sauerová, F. 
Siřínek

 
Omluveni: J. Čermáková, J. Hassmann, J. Stehlíková, L. Trojanová 

Starosta: - v pondělí 30. 8. bude úklidová brigáda od 16,00 hod., poté výborová 
schůze v 19,30

- proběhl přebor všestrannosti, hlavní podíl na organizaci měl náčelník
- Bambiriáda - v pátek bez diváků

- v sobotu - úspěch s airtrackem
- poděkoval Míle Hummlové za organizaci pochodu u příležitosti oslavy 

narozenin F. Srpa
- na městě schváleny granty
- seznámil s plánovanými stavebními pracemi
- o prázdninách - zájem o tělocvičny - gymnasté, tanečníci, břišní 

tanečnice, mečaři, atd. Je ovšem problém se zamykáním a 
zhasínáním. Na nikoho není spolehnutí.

Hospodářka: - seznámila se stavem na účtu, podúčtu, pohledávek a závazků
na táborovém podúčtu 117 000,- Kč

Jednatelka: - faktury rozeslány, včetně táborových (proplácení platby za tábor 
zaměstnavately rodičů)

- domluvila se, zda připravit smlouvy na další rok

Místostarostka:

Náčelnictvo: - narodila se malá Anička Ptáčková, gratulujeme!
- 15. 5. - přebor ve všestrannosti - od nás 51 rozhodčích, všem moc 

děkuje, i těm, kdo děti připravili
- pozdrželo se jen vyhlášení mužských složek

- župní přebor ve volejbalu - 2. místo + postup  
- přebor ČOS v Plzni - celkem 5 medailí
- na Bambiriádě  - pódiovky  F. Beran, B. Chrastinová, L. Trojanová
- 2. 6. Dětský den
- 6. 6. Brněnský pohár v teamgymu, J. Kotlan - rozhodčí
- 5. 6. - příprava tábora - dělala se komunikace až k jídelně

brigády jsou každý víkend
- tento víkend - přebor ČOS st. žactva
- v pondělí - poslední cvičení - opékání buřtů

Generála Tesaříka 162 Tel.:  318 624 233 ČS a.s. Příbram IČO : 42726077
261 01  Příbram I www.sokolpribram.cz č.ú. 523288349/0800 DIČ: CZ42726077



Tělocvičná jednota SOKOL Příbram
zakladatel Memoriálu Bedřicha Šupčíka

Strana 2 (celkem 2)

- 19. 6. - župní přebor předškolního žactva 
- 19. - 20. června - sjezd ČOS

Z. Sauerová: - byla v Brně - Sokolské Brno - cvičila s dobříšskými ženami kužele

S. Kačer: - čidlo v šachtě - vysvětlil, proč nefunguje a navrhl řešení

J. Kotlan: - 15.5. Modřanský Tarzan - venku, bylo 10 stupňů, byla to 100. akce 
v olympijském šplhu

- byl na schůzi ČGF - jednalo se o MČR v Ostravě, vyúčtování, o 
protestech, jednalo se o registraci všech šplhačů pod ČGF

- organizovali v rámci Sokolského Brna závod ve šplhu, bylo to v obch. 
centru v Olympii

- za 14 dní šplh v Novém Městě nad Metují

J. Chrastinová: - seznámila s hospodařením Sokolíka za školní rok - zisk
- požádala o vymalování Sokolíka, až na výjimky komplet
- navrhla zrušit platbu 5 Kč za členskou průkazku
- poslední cvičení za sokolovnou zajistí spolu s K. Ptáčkovou

F. Siřínek: - je zadělané okno do kotelny
- je zamčeno, už jsou uvnitř nástroje
- dotázal se, zda může použít odloženou molitanovou duchnu - 

odsouhlaseno

Zapsala: Jana Chrastinová
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