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Zápis č. 10/2010 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 14. 12. 2010

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

 
Omluveni: S. Chrastina ml., J. Hassmann, M. Hummelová, B. Chrastinová, J. 

Stehlíková, K. Ptáčková, I. Rozmajzlová, F. Siřínek  

Starosta: - odměny cvičitelům se vyplácejí na valné hromadě 1x ročně, výjimečně 
činní cvičitelé dostanou vyšší příspěvky (F. Beran 7000 Kč, B. 
Chrastinová 7000 Kč, A. Procházková 12 h týdně 5000/měsíc)

- přispíváme tradičně uklízečkám - 2000,- Kč (13. plat)
- 27. - 31. 12. nebude nikdo v sokolovně - dovolená

bude se dělat oprava podlahy ve velkém sále
- děkuje S. Kačerovi, který uvedl do provozu vyhřívání okapů
- odklízení sněhu ze střechy přísálí - brigádníci
- příští rok 12.2. Šibřinky
- úterý 22. 2. Valná hromada 

Hospodářka: - omluvena, se stavem fin. prostředků na běžném účtu i podúčtu 
seznámil starosta

 
Jednatelka: - seznámila s fakturací 

Náčelnictvo: - 2. 12. Mikulášská - cca 200 dětí
- poděkování patří všem, kdo jakkoli pomohl - balení balíčků, 
občerstvení, funkce čerta, Mikuláše, anděla, Blanka, Franta, Šárka - 
vystoupení

- 4. 12. volejbal ženy - 5. a 6. místo
- 11. 12. vánoční pohár - gymnastika chlapců
- 12. 12. předváděčka sletových skladeb v Praze na Vinohradech
- 15. 1. - plavání
- 14. 5. - župní přebor v gymnastice, atletice a ve šplhu

L. Trojanová: - 12. 11. vystoupení v rámci módní přehlídky v obch. domě Skalka
- 13. 11. stepy v Praze (3 medaile)
- 22. 12. - vystoupení na plese 
- od nového roku se chce přestěhovat do zrcadlového sálu - ještě 

vyžaduje nějaké dodělávky

B. Chrastinová: - sobota 18. 12. - teamgym v Praze, postupuje 1. a 2. místo
- neděle 19. 12.  - vánoční závody
- pondělí 20. 12. - vánoční hodina s účastí rodičů

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



Tělocvičná jednota SOKOL Příbram
zakladatel Memoriálu Bedřicha Šupčíka

Strana 2 (celkem 2)

- MČR v Ostravě - 10. místo
- koupili nafukovací airtrack - dostanou děti pod stromeček

J. Kotlan: - nejvíce ho trápí bezdrátové čidlo - je třeba vyrobit 
- byli na MČR ve šplhu v Olomouci (4 muži, nejlepší Vašek Kotlan 11. 

místo, 6 dorostenců 1. - 6. místo) 

S. Kačer: - půda ohřává střechu, sníh odtává, je třeba odvětrat sál nad střechu
→ prioritní jsou opravy okapů, spadlá fasáda, ... je to otázka peněz

F. Siřínek: - ve zkušebně je topení, mříže, ...

J. Mudrová: - dělá vývěsky, píše články
- děkuje Blance Chrastinové, která přepracovala skladbu na závody 

škol v teamgymu a Frantovi Beranovi za pomoc při trénincích - získali 
3. místo

Zapsala: Jana Chrastinová
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