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Zápis č. 2/2015 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 17. 2. 2015 
 
 
Přítomni: M. Hummelová, , J. Chrastinová, S. Chrastina st., S. Chrastina ml., S. Kačer, 

M. Kleibauerová, J. Kotlan, J. Mudrová, K. Ptáčková, I. Rozmajzlová, J. 
Stehlíková, Z. Sauerová,  L. Trojanová, M. Voves  

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

 
Starosta: - proběhlé akce, plesy: Kovohutě, ANO, spolek Jakub, spolek Horníci-

hutníci, hasiči 
 - chystané akce: maturitní ples SPŠ, hospodářská komora, šibřinky, 

karneval, Memoriál B. Šupčíka 
 - na podúčet chodí členské příspěvky (převážně od předškolních dětí  

Katky, od dětí Vojty Šamšuly) 
 - poslední splátka půjčky na župu byla uhrazena 
 - výplata příspěvku cvičitelům (cca 100 tis.) bude vyplacena na VH 
 - 26.2. valná hromada - musíme připravit: mandátovou komisi (J. 

Stehlíková, Květa Krejčíková, M. Kleinbauerová), zapisovatelka (J. 
Chrastinová), ověřovatelé zápisu (?), návrhovou komisi (Katka 
Ptáčková, S. Chrastina ml.) 

 - sportovní komise města: Eliáš, Větrovský, Holý, Leišová, Strejc, 
Chrastina - ve čtvrtek mají 1. schůzi 

 - byly podány žádosti o granty - 20 tis. na MBŠ, 1.mil. na opravy 
sokolovny, na činnost 

 - Šibřinky - 28.2.  
 
Hospodářka: - seznámila se stavem finančních prostředků na běžném účtu a 

v pokladně 
 - měli revizní komisi s D. Chlumeckou a I. Balíkovou 
 
Jednatelka: - seznámila s fakturací 
 
Náčelnictvo: - vyplňovala spoustu dotazníků zaslaných ze župy - zjišťovala 

informace o aktivitách naší TJ, ze všech oslovených jí odpověděl 
pouze Vojta Šamšula 

 - VZP v rámci bonusového programu přispívá 500,- Kč na osobu na 
všestranné cvičení dětem min. po dobu 3 měs. 

 - navrhla, aby se ve výši členského (oddílového) příspěvku odrážel 
počet hodin strávených týdně v tělocvičně - rozvinula se diskuze  

 
Jirka Kotlan: - 21. 3. MBŠ - již proběhla 2. přípravná schůze, úkoly se plní, vše běží 
 - VC Varnsdorfu - jeli 3 (Matouš Lachmann - dorostenec - vyhrál, Vašek 

Kotlan - 5. místo, Jirka Kotlan - 9. místo) 
 - šplh schodištěm - za 2 týdny 
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 - rád by dal na stránky nějaké nové příspěvky, je potřeba mu je zasílat, 
na www stránkách je přes 12 tis. přístupů/rok. 

 
L. Trojanová: - 24.1. vystoupily s děvčaty v sokolovně na hornickém plese - dostaly 

odměnou čokoládu, víno a 2000,- Kč na nový CD přehrávač 
 
 - za gymnastiku a teamgym: 
 - SG nevystoupí na MBŠ, aerobik se bude snažit 
 - 8 členů absolvovalo školení rozhodčích teamgymu 30. 1. - 1. 2. - (2 

neúspěšně, 6 úspěšně), testy byly nepřiměřeně náročné, Blanka 
poprosila, jestli bychom mohli proplatit účastnický poplatek 900,- Kč. 
Výbor se shodl, že na základě předložených dokladů bude proplaceno 

 
  
Zapsala: Jana Chrastinová 


