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Zápis č. 1/2013 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 15. 1. 2013

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

Omluveni: I. Balík, J. Hassmann, B. Chrastinová, J. Kotlan, F. Siřínek, 

Starosta: - po novém roce přijde největší „frmol“, čekají nás Šibřinky, dětský 
karneval, valná hromada, MBŠ

- Šibřinky - lístky jsou v prodeji v Knihovně J. Drdy za 150 Kč.
- 21. 2. valná hromada (volební), brožura 12. 2. do tiskárny, příspěvky 

J. Chrastinové poslat do 6. 2. na adresu chrastinova@volny.cz
- na pozvánkách bude, že každý může navrhnout člena do výboru, 

bude pozván notář
- vypadá, že se bude stavět hala v r. 2014
- restaurace U Švejka byla zrušena, nový majitel chce restauraci nazvat 

„Sokolovna“ - starosta vystoupil proti, věc je ještě v jednání
- vyhodnocení nejúspěšnějšího sportovce Příbramska -  náš Teamgym 

nad 16 let se umístil na 2. místě v kategorii kolektivů
- výbor župy - slavnostní, rozdělovaly se odměny a vyznamenání za slet 

a za přínos Sokolu
- nastoupil u nás pan Antonín Vondruška, vykonává pomocné a 

úklidové práce
- byl zakoupen nový vysavač
- byla nalakována podlaha v přísálí, napuštěna podlaha ve velkém sále
- konal se ples Kovohutí
- J. Chlumecký oslavoval 50. narozeniny
- čeká nás ples horníků a  hutníků
- velkou investiční akcí bude nový strop ve velkém sále - je ve špatném 

stavu

Místostarostka: - zeptala se na archiv
(- za dveřmi ve „spálni“ je police na nástěnky, představa do budoucna - 

udělat zasedačku ve spálni)
- myšlenka setkávání seniorů - možnost volné místnosti v sokolovně 

byla přislíbena

Hospodářka: - seznámila se stavem financí na běžném účtu a podúčtu

Jednatelka: - seznámila s fakturací
- navázala na M. Hummelovou s myšlenkou setkávání, upřednostnila by 

aktivní formu, např. výlety apod. 
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J. Čermáková: - pracuje na inventuře, od hospodáře má slíbené podklady
- majetek v poř. hodnotě nižší než 40 tis. a starší 1 roku bude účetně 

vyřazen z  majetku

Náčelnice: - seznámila s proběhlými akcemi:
- vánoční turnaj v gymnastice chlapců a děvčat
- vánoční turnaj ve volejbale
- silvestrovský a novoroční pochod
- společná hodina gymnastického oddílu F. Berana s rodiči kluků - 

gymnastů. Rodiče si zkoušeli prvky na nářadí, které musí dělat děti
- 19. 1. - přebor v plavání v Hořovicích, autobus je objednaný, pojede 

Jarka nebo Zuzka, Franta (10.05 od II. polikliniky, ve 14.10 návrat)
- sokolská trička jsou ve spálni (vel. 4, 6, 8, 10 - 120 Kč, S, M, L, XL - 

150 Kč)
- statistika sokolíka - příjem pro Sokol za loňský rok 92 tis.

Matrikářka: - upozornila na vysokou fluktuaci v řadách členstva, ačkoli výsledná 
čísla se příliš nemění - předškolní děti, taneční, ...

Lenka Trojanová:- 19. 12. měli vánoční besídku v tělocvičně
- je velký tlak na zrcadlový sál, v jednu chvíli se střídá na ploše 54 dětí
- Franta Beran má požadavek na 1 hod. baletní průpravy kluků v zrc. 

sále
- plánuje do šatny botník a háčky

Zuzka Sauerová: - M. Sauer (předseda dozorčí komise) potřebuje udělat revizi účetnictví, 
domluví se na termínu s hospodářem

Zapsala: Jana Chrastinová
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