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Zápis č. 6/2011 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 14. 6. 2011

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

 
Omluveni: B. Chrastinová, M. Kleibauerová, J. Kotlan, J. Stehlíková  

Starosta: - již je hotová nová střecha nad klubovnou
- osvětlení přísálí - dostali jsme účel. grant z kraje 140 000 Kč (k 

nahlédnutí fotografie - fa Šimánek)
- kraj - ozvali se ohledně haly, máme podepsat bezúplatné předání 

pozemku, budeme akceptovat pouze po zapracování našich 
požadavků do smlouvy

- schůzka s řediteli škol 
- 1 družstvo teamgymu odjíždí s Blankou a Frantou 18. 6. na závod do 

Itálie 

Hospodářka: - seznámila se stavem fin. prostředků na běžném účtu i podúčtu
 
Jednatelka: - omluvena

Náčelnictvo: - župní přebor ve všestrannosti - průběh dobrý až na mužské a 
dorostenecké složky v gymnastice, které zdržovaly, příště by se 
udělaly den předem

- 27. - 29. 5. přebor ČOS v Brně M. Lachman 1., Zeisek 13.
- 21. 5. Modřanský Tarzan Hanus, V. Kotlan
- přebor ve volejbale žen
- Den dětí na Litavce - 42 dětí - líbilo se
- 11. 6. Přebor PD v Dobřichovicích - 10 dětí (12 medailí pro Příbram)

děti byly spokojené, ukázněné, šikovné
- 13. 6. poslední cvičení na hřišti - cca 70 dětí dopadlo dobře v režii F. 

Siřínka a J. Hassmanna 
- 17. 9. - přebor ČOS ve volejbale smíš. družstev budeme pořádat 

v Příbrami (12 družstev)
- sletová štafeta - v naší župě organizuje jednota Dobříš 24. - 25. září 

5,2 km (25 minut) 12,08 hod. Jiráskovy sady
- TÁBOR:

- přihlášeno přes 60 dětí
- v pátek a o víkendu probíhaly práce - hotová jídelna a kuchyň, 

terénní práce
- praktikanti si vzhledem k neúměrnému počtu přispějí na jídlo
- budou opět mobilní WC, bude kontejner na plasty a kontejner na 

směsný odpad
- hygiena - již oznámen termín
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- opravy v Sokolíku dodá K. Ptáčková písemně

místostarostka - byla na výborové schůzi Župy
- tábor rodičů a dětí plně obsazen
- navrhuje jmenovat tým, který se bude věnovat oslavám
- upozornila na neustálé nerespektování požadavků na rozhodčí ve 

všestrannosti

L. Trojanová: - 4. 6. ukončili sezonu na závodech v Praze - první kategorie 7. místo 
druhá kategorie 4. místo

- soustředění bude letos v Klučenicích
- začínají cvičit 5. 9. 
- v zrcadlovém sále hotové atypické dveře, pracuje na návrhu linky 

v patře
- předala starostovi své požadavky na využití tělocvičny

Z. Sauerová: - o víkendu se zúčastní s dětmi přeboru starších žáků v Praze

J. Mudrová: - prosí ještě opravit zámeček na venkovní vývěsce
- děkuje za příspěvky na nástěnky
- obrovské pozitivní ohlasy na den dětí
- děkuje J. Chrastinové za články v Periskopu a v Kahanu
- až s vlastním vnoučkem poznala činnost Sokolíka a pochválila ji

matrikářka: - v zastoupení seznámila se stavem členstva, s platební morálkou a 
upozornila na vybírání jubilejních známek od září - je třeba dát všem 
vedoucím cvičitelům včas na vědomí, kolik přesně vybírat!

J. Hassmann: - nástěnka opravena

příští výbor i úklidová brigáda - úterý 30. srpna

 

Zapsala: Jana Chrastinová
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