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Zápis č. 2/2016 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 9. 2. 2016 
 
 
Přítomni: I. Balík, J. Čermáková, , J. Chrastinová, S. Chrastina st., S. Chrastina ml., , 

S. Kačer, M. Kleibauerová, , J. Mudrová, K. Ptáčková, I. Rozmajzlová, Z. 
Sauerová, J. Stehlíková, M. Voves, B. Chrastinová 

Omluveni: J. Hassmann, F. Siřínek, , M. Sauer, L. Trojanová, M. Hummelová, T. Ježek, 
J. Kotlan 

 

 
Starosta: - informoval o podaných dotacích a grantech 
 - na MBŠ 28 tis. 
 - 800 tis. na činnost - pravděp. 
 - 300 tis. na investice - zamítnuto 
 - V době jarních prázdnin 14. - 21.2. se od pondělí do čtvrtka bude mýt 

a olejovat podlaha ve velkém sále 
 proběhlé a připravované akce v sokolovně: 
 - maturitní ples SPŠ 
 - Sv. Jakub 
 - horníci hutníci 
 - prodejní akce - dobrý příjem 
 - historický ples - p. Trochová - málo lidí 
 - v pátek bude ples Obchodní akademie  
 - příští pátek - rybáři 
 - Šibřinky, karneval 15,30 - 17,00 
 - na rok 2016 je naplánovaná rekonstrukce kotelny - osazení nových 

kondenzačních kotlů - celkově by mělo stát 1 000 000 Kč 
 
 - čtvrtek 17. 3. valná hromada od 18.00 hod. - volební 
 - shromáždění návrhů na nový výbor navrhuje zadat T. Ježkovi, ... 
 
 - vyslovil návrh na případné zúžení výboru 
 
Hospodářka: - seznámila se stavem na účtech, se stavem závazků a pohledávek 
 
Náčelnice, náčelník: 
 - župní přebor v plavání - tři první místa, dvě druhá a dvě třetí místa 
 - 29. 1. nově otevřená gymnastická hala v Dobřichovicích - naši 

gymnasté měli vystoupení 
 - oprava stanů na tábor - cca 15 tis. 
 - 800 let od prvních zmínek o Městu Příbram, aktivně se zúčastníme 

oslav (10. - 12. 6. - Město chce v sokolovně uspořádat prezentaci 
účastníků) 

 
Jednatelka: - vyfakturováno vše za 2015 
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J. Stehlíková: - zaplatilo 450 lidí 
 
Milan Voves: - zeptal se, zda by v přísálí nešly zvednout lustry (není možné) 
 
J. Mudrová: - žádá o materiály do vývěsky na MBŠ - včas, hned po Śibřinkách 
 
Jana Janíková:  - 21. 2. - chystají se do  Dobřichovic na závody s teamgymem I 
 
Standa Kačer: - opravil nouzové osvětlení 
 
Milan Sauer: - předběžně vyjednal s Ivankou Balíkovou, že nahradí D. Chlumeckou v 

dozorčí komisi  
 
Blanka Chrast.: - 16. 1. - Všetaty 
 - 23. 1. - Přebor ČOS v teamgymu - Tyršův dům (junior I 4.místo, junior 

II 5. místo) 
 - 29. 1 . otevření haly v Dobřichovicích 
 - přípravná část - soustředění v Kolíně na jámě, v Dobřichovicích 
 
L. Trojanová: jsou v tréninku, chystají se na závody 
 
 
  
Zapsala: Jana Chrastinová 


