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Zápis č. 10/2010 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 8. 11. 2010

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

 
Omluveni: I. Balík, M. Hummelová, B. Chrastinová, J. Stehlíková, K. Ptáčková, F. 

Siřínek  

Starosta: - maminka gymnastky D. Beerové poděkovala za příspěvek na cestu na 
ME ve Švédsku, který na Městě vyřídil starosta - dostane 10 000 Kč 

- v sokolovně se koná mnoho společenských akcí - do konce roku 13 
velkých akcí (DISA, O2, ...). Uklízečky zajišťují úklid NE - ČT, o 
víkendech uklízí sokolník, leckdy jsou i 4 akce o víkendu.

- v nových sálech probíhají závěrečné dokončovací práce 
- na hřišti se parkuje za daných podmínek (platí pro dopolední sokolík), 

které jsou ovšem často porušovány
- se S. Kačerem se věnovali opravě svodů a okapů a instalaci topných 

kabelů
- nové sály vyšly na cca 600 tis., prostředky byly čerpány převážně z 

dotací

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

 
Jednatelka: - seznámila s fakturací 

Náčelnictvo: - 12. 12. - předváděčka sletových skladeb v Praze na Vinohradech, 
k dispozici bude jen omezený počet lístků pro vedoucí nácviku v 
jednotách

- teamgym v Plzni - pohár 2x zlatá medaile (dívky do 11 let, dívky 11 - 
16 let)

- 13. 11. oblastní kolo v Písku - kvůli postupu se musíme zúčastnit, 
ačkoli nám bude chybět několik závodnic, jsou buď zraněné, nebo se 
účastní jiných závodů 

- 2. 12. Mikulášská - Blanka, Franta, Šárka - vystoupení
- začátek v 17.00, čert, Mikuláš, anděl zajištěni, mluvené slovo (?) 

- 1. 12. v 17,30 balení balíčků, M. Hummelová osloví M. Šustrovou 
ohledně perníčků a zajistí mašličky, sáčky apod., J. Mudrová zajistí 
pečivo (preclíky) v Zóně, S. Chrastina zajistí ovoce.

- sraz cvičitelů  - až v lednu

L. Trojanová: - 11.9. - školení v Českém Brodě - tvorba skladeb sportovního aerobicu
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- 26. 9. welness závody v Ml. Boleslavi 3. místo
- 16. 10. v Kladně 4., 5. a 6. místo
- koupili nové stepy REEBOCK- jsou o 0,5 kg lehčí
- 12. 11. obch. dům Skalka
- 13. 11. stepy v Praze
- 17.11. Český Brod

J. Kotlan: - byl Písecký šplhavec - 7 dorostenců 1. - 4. místo Sokol Příbram, 2 
muži V. Hanus 2., Vašek Kotlan 8.

- MČR v Olomouci
- datum MBŠ - 26. 3. 
- přispějeme na vedení webových stránek olympijského šplhu 
- byl se podívat na ME v teamgymu v Malmö ve Švédsku (kde za ČR 

soutěžila Aneta Procházková s teamem FTVS a Dana Beerová 
s teamem Bohemians) - hezký zážitek

- žádá opět příspěvky na naše www stránky

I. Balík: - má problém s kolizí 2 akcí - volejbal ženy a O2. 

J. Chrastinová - s K. Ptáčkovou se zúčastnily srazu župních vedoucích RDPD. 
Seznámily se s připravovanými sletovými skladbami pro PD (Člověče 
nezlob se - nápadité, pěkná hudba, jednoduché) a pro RD - dle jejich 
názoru nepříliš povedená skladba. 

Zapsala: Jana Chrastinová

Generála Tesaříka 162 Tel.:  318 624 233 ČS a.s. Příbram IČO : 42726077
261 01  Příbram I www.sokolpribram.cz č.ú. 523288349/0800 DIČ: CZ42726077


