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Zápis č. 1/2016 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 12. 1. 2016 
 
 
Přítomni: I. Balík, J. Čermáková, M. Hummelová, J. Chrastinová, S. Chrastina st., S. 

Chrastina ml., T. Ježek, S. Kačer, M. Kleibauerová, J. Kotlan, J. Mudrová, K. 
Ptáčková, I. Rozmajzlová, Z. Sauerová, J. Stehlíková, M. Voves 

Omluveni: J. Hassmann, F. Siřínek, B. Chrastinová, M. Sauer, L. Trojanová 
 

 
Starosta: - prosinec byl hektický na akce, ale plynou z nich příjmy 
 - proběhlé či chystané akce: DISA, AGOR, Mochán závody, SZŠ (2letá) 

maturitní ples, Kovohutě, SZŠ maturitní ples, prodej oblečení 
Volanský (29.1. pátek) 

 - Dotace: 
  MŠMT - zpracovává se 
  kraj - podáme žádost o dotaci na novou kotelnu 
  Město: 28 tis na MBŠ, na činnost je v jednání, na opravy 

nedostaneme 
 - tok financí na cca 3 měsíce je zajištěn 
 - Šibřinky (27.2.) - odsouhlasen design plakátů a lístků 
 - V době jarních prázdnin 14. - 21.2. se od pondělí do čtvrtka bude mýt 

a olejovat podlaha ve velkém sále 
 - 25. 2. valná hromada od 18.00 hod. - do 31. 1. příspěvky do brožury 

zasílat na chrastinova@volny.cz 
 
Hospodářka: - seznámila se stavem na účtech, se stavem závazků a pohledávek 
 
Náčelnice, náčelník: 
 - gymnastky a gymnasti měli koncem roku vánoční závody 
 - v sokolovně proběhla oslava 80. narozenin Ády Kunce 
 - silvestrovský pochod 
 - prosí vrátit na web vzor platby převodem 
 - akademie 21. 4.  
 - 1. 7. - 9.7. tábor pro rodiče a děti 
 - 10. 7. - 23. 7. tábor pro školní děti 
 
Jednatelka: - vyfakturováno vše za 2015 
 
J. Stehlíková: - 691 900,- vybráno na příspěvcích za rok 2015. Prosí o spolupráci s 

vyplněním tabulek o činnosti jednoty, které zasílá na Župu 
 
Milan Voves: - schází se 10 účastníků, nic nového 
 
J. Kotlan: - 12. 12. MČR - v galerii Harfa - celkem 6 našich šplhačů mužů 

(umístění: 25. Matouš Havrlík s osobním rekordem, 22. Tadeáš Holý 
také osobák 9,58, 20.Tomáš Ježek, 19. Marek Vočka, 13. Jirka 
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Kotlan, 12. Vašek 7,42 (Bedřich Šupčík by byl 11 :-)), za dorostence 
startoval Matouš Lachman 

 - akci předcházelo rozeslání kárného dopisu z advokátní kanceláře 
pověřené OV, ve kterém byli organizátoři soutěží Olympijského šplhu 
obviněni ze zneužití Olympijské symboliky ke komerčním účelům - 
výsledkem je zákaz jakýchkoli sponzorů kromě oficiálního s tím, že 
dochází k dalším jednáním o řešení vzniklé situace 

 - reklamu na MBŠ by rád dal do Kahanu - za cenu 5000 Kč - bylo 
odsouhlaseno 

 
T. Ježek: - Sokol Příbram zajišťoval na MČR výsledky a měření 
 
J. Čermáková - chce pro příští období předat funkci správce majetku 
 - ženám nevyhovuje cvičení ve středu od 17,30 hod., je to příliš brzy 
 - byla navštívit naši členku Marušku Šustrovou 
 
Jana Janíková  - 12.12. teamgym - Královské Vinohrady - holky I - 2., kluci I - 4. kluci II 

- 4. 
 
Standa Kačer  - opravil nouzové osvětlení 
 
Míla Hummelová - potřebovala by sokolská trička, zajistí K. Ptáčková  
 - zaslala správci poznámky k aktualizaci webových stránek (přihlášku a 

znění pokynů k platbě převodem zašle J. Kotlanovi J. Chrastinová)  
 - Silvestrovského pochodu se zúčastnilo 35 členů 
 
  
Zapsala: Jana Chrastinová 


