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Zápis č. 9/2010 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 12. 10. 2010

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

 
Omluveni: J. Čermáková, B. Chrastinová, J. Stehlíková, L. Trojanová

Starosta: - rozeslal rozvrhy, zatím nejsou konečné, zvlášť nové sály
- v pondělí před předšk. žactvem je nově nemocnice
- Vojta Šamšula má velký nával, o hodinu rozšíří své cvičení
- vytvořil přehled akcí v Pá, So, Ne, také zašle
- máme dva nové cvičební sály, přihlásilo se spoustu zájemců, je plně 

obsazený
- smlouvy na školy na tento šk. rok - podepsané
- na zastupitelstvu navrhl, aby se sport. oddílům vyplatil příspěvek na 

člena - pro Sokol je to 60 tisíc
- p. Bubílková z Kraje přišla na kontrolu proinvestování dotace na 

záchodky v suterénu - výsledek byl kladný
- Blanka požádala o příspěvek pro D. Beerovou na cestu na ME ve 

Švédsku - dostane 10 000 z města 

Hospodářka: - seznámila se stavem fin. prostředků na běžném účtu i podúčtu, se 
stavem závazků a pohledávek.

 
Místostarostka: - výlet do Beskyd - 12 lidí, počasí bylo objednané, výlety pěkné, jen 

málo účastníků

Jednatelka: - seznámila s fakturací a objasnila uzavřené smluvní vztahy

Z. Sauerová: - 2. - 3. října - se zúčastnila srazu župních vedoucích:
- mluvilo se o závodech všestrannosti, povinné sestavy se zrušily, 

budou povinné prvky, bude k tomu seminář
- dále se hovořilo o skladbách na slet

Náčelnictvo: - 13. září začalo cvičení
- 19.- 24.9. výlet do Beskyd
- 4. 10. se oficiálně ukončila rekonstrukce 2 sálů, proběhla úklidová 

brigáda (cvičitelky + parta Evy Rozmajzlové)
- sraz ČOS - reprezentovala nás Zuzka Sauerová
- Běh Kovohutěmi - několik závodnic ze Sokola
- bude sraz ČOS žen
- 27. - 31. 10. jsou podzimní prázdniny
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- 13. 11. seminář k novým sestavám, musíme udělat župní sraz
- čtvrtek 2. 12. Mikulášská od 17,00 hod.
- 19. 12. gymnastické závody děvčat i chlapců 

K. Ptáčková: - přinesla smlouvu na pronájem tělocvičny na 6. ZŠ za cenu 200,- Kč
- dotázala se na parkování maminek ze Sokolíka na hřišti - bude to až 

nejzazší termín kvůli využití hřiště
- školení RD PD - 4 zájemkyně - dotaz, zda proplatíme náklady - výbor 

odsouhlasil - mimo stravného
- získali jsme účelový grant - zakoupíme blokmoduly apod., vyúčtujeme
- diskutovala k předloženým rozvrhům v Sokolíku

S. Kačer: - dotázal se na délku topného kabelu do okapů, objedná ho

F. Siřínek: - oslovil ho Aleš Kobryn, jestli by mohli zkoušet ve zkušebně dole 
v kotelně. Navrhl cenu, Aleš by v místnosti na oplátku udělal topení.

J. Kotlan: - žádá příspěvky na sokolské stránky - Sokolík, rozvrhy
- chybí např. článek od L. Trojanové!
- R. Valík se připravuje na oslavy 150. výročí Sokolovny

Starosta - k výročí chce obnovit nátěr sokolovny, udělat program, rád 
by, aby se nad ním každý zamyslel

Zapsala: Jana Chrastinová
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