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Zápis č. 9/2011 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 11. 10. 2011

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

Omluveni: I. Balík , B. Chrastinová, F. Siřínek

Starosta: - vyřešila se finanční situace pravděp. do konce roku
- zálohy na elektriku po dohodě sníženy
- p. Dohnal - nenahlásil včas požadavek na taneční od 16.00 hod., 

tělocvična již byla slíbena
- od p. Dohnala inkasujeme za hod. 1800,- Kč. Starosta po revizi odečtů 

elektřiny a vody zjistil, že nestačí pokrýt spotřebu.
- se Standou Kačerem zkontrolovali okapy - dokoupen jeden kabel
- zítra - skok přes kůži, čekají náročný úklid
- přípravy na 150. výročí zahájeny - termín oslav úterý 8. 5. 2012 

program obdobný jako před 10 lety MBŠ příp. 14 m, vystoupení na 
hřišti - sletové skladby, tumbling, akademie, večer tanec, oslavy

- v sokolovně výstavky, nástěnky z historie příbramského Sokola
- v tisku by chtělo oslovit příbramské občany, aby půjčili předměty
- propagace - garant - Jarka Mudrová
- MBŠ - garant - J. Kotlan
- akademie a hřiště - garant - náčelník, náčelnice, B. Chrastinová, F. 

Beran
- na příští výborové schůzi by se měli všichni garanti sejít a domluvit
- spolužák p. Martinovský - má sbírku pohlednic z Příbrami, plakát ze 

sletu 1922, p. Jiřina Pelcnerová - na půdě našla pravd. originály téhož 
plakátu

- hejtman Rath přijede do Příbrami, možná zavítá do sokolovny 
promluvit o tělocvičně na hřišti

Hospodářka: - seznámila se stavem fin. prostředků na běžném účtu i podúčtu
- všechny fa zaplaceny, 160 tis. na účtě

Místostarostka: - 

Jednatelka: - seznámila s fakturací

Náčelník: - Sletová štafeta - cca 50 zúčastněných
22. - 23. - 2.nácvičný sraz mužů
- ve středu byla schůzka náčelníků a náčelnic a župních vedoucích, 

určen termín župního sletu 9. 6. v Komárově
- 1. - 6. 7. všesokolský slet
- župní přebor v atletice a gymnastice 12. 5. v Příbrami
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Náčelnice: - nastolila dotaz, zda nesokolští cvičenci ve skladbě „Ať  žijí duchové 
musí být členy“ - není to podmínkou.

- vznikl požadavek umístit do malé tělocvičny na zeď hodiny - je 
problematické, rozbijí se

- otázala se, zda rodiče dětí mohou na balkon u malé tělocvičny - ne, 
není únosný a bezpečný

L. Trojanová: - připravují se na závody 6. 11. v Praze na Petřinách
- mají vlastní www stránky www.aerobik-pribram-webnode.cz
- děkuje, že se začalo topit - ale pro jejich potřeby je příliš teplo
- je třeba vyřešit provozní problémy - domluvy s ostatními složkami 

(jóga, taiči, zumba, ...) na časech, zavírání, hlasitá hudba apod.
- prosí o rozšíření prostorů na převlékání
- kuchyňka od p. Schneeberga - drahá
starosta: 12. 11. horní škola slaví 160. výročí založení - spodní sál se 

použije pro účely SPŠ
 
matrikářka: - členů k dnešnímu datu 750

- L. Kosařová - orientální tance - její cvičenci neplatí členské příspěvky - 
vyřeší V. Chrastinová 

J. Hassmann: - oslovil ředitele učiliště v Hluboši p. Špindlera s dotazy na kolíky, na 
palubky, na podsady

S. Kačer: - na nářaďovnu použít dveře ze sokolíka - zjistit, zda pasují

J. Kotlan: - 22. 10. závody v Písku
- byli na závodech v Libčicích nad Vltavou - nepříliš dobrá umístění
- Vašek Kotlan se oženil - na Čeňkově pile

Zapsala: Jana Chrastinová
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