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Zápis č. 8/2011 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 13. 9. 2011

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

Omluveni:  J. Kotlan, J. Stehlíková
Hosté: H. Jíchová, manželé Pilousovi, O. Vrátný

Starosta: - v sokolovně vznikl přetlak požadavků na cvičení - kolize teamgymu F. 
Berana a B. Chrastinové (tumbling) a tanečního kroužku o víkendech

- snížením stropu (lustry) v přísálí se objevil problém s mečaři - 
nevejdou se do výšky

- 28. 10. závody v teamgymu, které pořádáme v Příbrami
- pozváni vedoucí gymnastiky a tanečních kroužků, aby se vyřešilo 

cvičení o prázdninách a státních svátcích. Navrhuje cvičit jen týden o 
hlavních prázdninách a 28. - 30. 10.

- Dohodlo se, že gymnastika bude cvičit 28. 9., 28.-30.10. bude 
věnováno závodům a o prázdninách se bude cvičit pouze 
dopoledne. Ostatní složky nemají požadavky na cvičení o 
svátcích.

- 9.9. taneční - přes 70 párů
- již 2 x pronajat sál
- přišla faktura na elektriku 36 tisíc - zvýšili zálohu na 19 tis. - to je pro 

nás nepřijatelné
- město dá 40 tis na závody v gymnastice, ale nepřispějí na dopravu do 

Itálie
- opravy na příští rok: spadaná omítka v rozích, klempířina nahoře

- dostal dopis od Vlasty Šustra ml. - poděkování za vzpomínku na tátu 
v brožuře valné hromady 

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

Místostarostka: - myslí si, že výhledově bude potřeba někoho najít na místo sokolníka
- musí se sejít přípravný výbor na 150. výročí zal. příbramského Sokola
- dohodlo se 26. 9. - Svat. Chrastina st., M. Hummelová a Jarka 

Mudrová

Jednatelka: - na nový šk. rok dohodnout smluvní vztahy ve věci pronájmů prostor na 
cvičení - L. Trojanová a  čmelky v Sokolíku

Náčelnictvo: - 30. 8. brigáda asi 45 pomocníků, udělalo se hodně práce
- 10. 9. Běh Kovohutěmi - zúčastnilo se několik členů Sokola
- 17. 9. župní nácvičná žen v Příbrami
- 17. 9. župní přebor ve volejbale na Podskalí
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- 18. 9. 2. nácvičný sraz Ať žijí duchové
- Sletová štafeta: u nás - v neděli 25. 9. v 11.20 my přebíráme štafetu 

u Kauflandu od Sokola Březové Hory.  Další trasa: Kotenčice - 
Suchodol - Rosovice u kapličky
- účastníci štafety nebudou pojištěni, měli bychom je pojistit
- Sváťa Ch. ml. pověří gymnasty F. Berana a zajistí organizaci 
doprovodného programu na hřišti spolu s K. Ptáčkovou

- Sokolík - zahájil činnost, velký nápor po prázdninách
- parkování na hřišti ve stejném režimu - jen nová barva parkovaček
- cvičení předškoláků na 6. ZŠ - změna - od 16.30 do 17.30, po 

rekonstrukci ještě nebyly vyklizeny tělocvičny, bude snad v pondělí 19. 
9. 

B. Chrastinová: - 28. 10. velké závody, prosí každého, kdo může o pomoc, ještě se 
domluví s Frantou Beranem. V půlce října se dozví počet družstev. 
Proběhne na hale, domluva s p. Peterkou na aparatuře

S. Kačer: - vyčištění okapů kvůli topnému kabelu - sokolník již vyčistil

Zapsala: Jana Chrastinová
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