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Zápis č. 8/2014 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 14. 10. 2014 
 
 
Přítomni: J. Čermáková, M. Hummelová, B. Chrastinová, J. Chrastinová, S. Chrastina 

st., S. Chrastina ml., K. Ptáčková, I. Rozmajzlová, J. Stehlíková, Z. 
Sauerová, I. Balík, J. Mudrová, M. Kleibauerová, M. Voves 

Omluveni: J. Hassmann, S. Kačer, J. Kotlan, F. Siřínek, L. Trojanová 
 

 
Starosta: - dnes v sokolovně Příbram ve vědě a technice, zítra Skok přes kůži 
 - účet je prázdný, ale měly by přijít peníze z pronájmů, do konce roku 

bychom měli vyjít 
 - pravidelný příjem - taneční (26.500,- Kč) 
 - po novém roce - příspěvky 
 - tuto sobotu - Oslavy 10 let existence Sokolíka 
 - Horváth band požádal o posunutí termínu Šibřinek - nemůžeme 

vyhovět, termín je již obsazen 
 - 25.-29.10. prázdniny 
 - 2.12. další schůze 
 - 4.12. 16,30 Mikulášská besídka 
 - vánoční prázdniny 23.12.- ... bez provozu 
 - 4. ročník Příbramského poháru v teamgymu 
 - 4 gymnastky startují na ME na Islandu 
 
Hospodářka: - seznámila se stavem finančních prostředků na běžném účtu a v 

pokladně 
 
Místostarostka: - kontakty na vedoucí hodin -vyvěsit na web - zajistí J. Chrastinová 
 - Mikulášská - pytlíky, mašle - Míla, housky - Jarka, mandarinky - 

Sváťa, bombony - Katka 
 
Jednatelka: - vyfakturovala pronájmy, připraví faktury za L. Trojanovou, Čmelky 
 
Náčelnice: - 23.9. otevření cyklostezky 
 - 27.- 8.9 školení cvičitelů - základní (L. Sauerová, K. Kotlanová) 
 - pohár Města Příbrami 
 - Sokolík - za uplynulý měsíc rekordní výsledek 
 - Sokolík - pondělí večer Pilates + cvičení pro těhotné 
 - Oslavy Sokolíka - 18.10. od 15,00 - 18,00 
  
 
Lenka Trojanová - mají závody až v půli prosince, tvoří choreografie, hodně nových 

zájemkyň odříkávala 
 - od p. Šťovíčkové dostane na aerobic 6 000, mohlo by se využít na 

pořízení věšáků do šatny 
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Blanka Chrastinová: 
 - 4. ročník Poháru Města Příbrami za námi 
 - 201 závodníků, 23 pomahačů, zamluvila halu na 10.10. , přišlo několik 

pochvalných e-mailů  
 - 4 gymastky jsou na Islandu, dnes prvně trénují, byly na výletě, nářadí 

je nové, moc jim nevyhovuje 
 - přihlásili se s Lenkou na taneční workshop do Brna 
 - naplánovali si účast na závodech 7.-8. listopadu ve Francie - potřebuje 

poslat startovné 
 - s gymnastikou a teamgymem každý víkend plný, 28.11. krajské 

závody v SG v Příbrami 
 
Zuzka Sauerová: - zúčastnila se srazu župních vedoucích starších a mladších žákyň 
 
Jarka Čermáková: - s cvičením pro seniory chodí na 4. ZŠ - o patro výš jsou tanečky, ruší 

to, není příliš teplo, špinavá podlaha 
   
 
 
 
Zapsala: Jana Chrastinová 


