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Zápis č. 7/2011 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 30. 8. 2011

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

Omluveni:   B. Chrastinová, K. Ptáčková, I. Rozmajzlová

Starosta: - přišla faktura 90 tis. za doplatek plynu, musí se více hlídat přetopené 
prostory

- konečně se klempířsky zabezpečila terasa nad vestavbou, aby 
nezatékalo, stálo to 119 tis.

- světla do přísálí z grantu 140 tis. + doplatek 48 tis. z našeho
- opraven strop ve velkém sále, malovalo se přísálí, sokolík (celkem 53 

tis. zatím zaplacena záloha na materiál 30 tis.)
- vyčištění podlahy 10 tis.
- opravy kabinetu učitelů

- volá spousta lidí ohledně rozvrhu - je třeba dát na internet (zajistí 
náčelník)

- chybí nám „Řád tělocvičny“ - vymyslí a zveřejní starosta
- chce vyřešit přístupy do jednotlivých částí sokolovny, klíče se vyberou 

a přerozdělí znovu podle kompetencí
- chce vyřešit otázku cvičení o svátcích a prázdninách - na příští výbor. 

schůzi pozve H. Jíchovou, zástupce taneč. kroužku, F. Berana a věc 
se vyřeší společně

Místostarostka: - tábor R+D proběhl úspěšně v počtu cca 70 členů

Jednatelka: - sepsány nové smlouvy

Náčelnictvo: - tábor proběhl v pořádku, vč. počasí
- blíží se cvičení, nácviky, sletová štafeta
- starosta měl poznámku k vyúčtování - kupují se věci, na které nejsou 

peníze, měla by se spíš tvořit rezerva

L. Trojanová: - 21. - 27. 8. - všech 41 dětí se zúčastnilo soustředění v Klučenicích

Z. Sauerová: - proběhl přebor starších žáků v Praze, výsledky byly dobré

matrikářka: - upozornila na výběr sletové známky, až bude znát hodnotu, rozešle 
vedoucím cvičitelům po e-mailu

příští schůze: 13. 9. 
Zapsala: Jana Chrastinová
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