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Zápis č. 2/2013 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 12. 2. 2013

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

Omluveni: J. Hassmann, B. Chrastinová, Z. Sauerová, F. Siřínek, S. Kačer

Starosta: - brožura k valné hromadě je v tisku, bude v černobílé podobě 
s vloženým dvoulistem barevných fotek z oslav

- připravujeme odměny cvičitelům, přihlíží se kolikrát týdně cvičitelé 
cvičí, jak se jinak zapojují, budou odměněni i členové výboru

- Šibřinky se jako vždy vydařily, maskování do rázu vesnice nebylo 
složité (vybralo se cca 30 tis.), dětský karneval druhý den byl také 
pěkný (6.200 Kč)

- příští výbor 19. 3.
- fa Kovopat - věšáky do šatny (55 tis)
- opravujeme zadní schodiště - oprava omítky, malba, nabídka na nové 

zábradlí
- je nutně potřeba podium
- mantinely pro florbal
- Franta Beran bude mít 5.5. 2013 65. narozeniny, udělali bychom výlet
- Franta Beran navrhuje Zuzku Sauerovou jako župní náčelnici, výbor ji 

podpoří
- valná hromada:
- mandátová komise Jitka Stehlíková + Květa Krejčíková, návrhová 

komise Jana Chrastinová + Katka Ptáčková, mohou se sloučit v jednu 
minimálně 3 člennou

- bude pozvána notářka - ověří usnesení z VH
- ještě musí být zvolena komise volební Jarka Čermáková + 2 (připraví 

2 urny na tajnou volbu)
- usnesení je třeba připravit dopředu
- dlouhé projevy ne, jen stručné příspěvky „zpatra“
- na VH by mohl zaznít (Míla) konkrétní návrh na scházení se

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

Jednatelka: - seznámila s fakturací
- navrhuje zvýšení platu Sváťovi  Chrastinovi st. (o 5000 Kč) a Věře 

Chrastinové (o 2000 Kč). Výbor toto zvýšení odsouhlasil.  

Náčelnice: - seznámila s proběhlými akcemi:
- 19. 1. ŽP v plavání
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- turnaj ve florbale Banánovník, naši kluci 2.
- čtvrtek 18. 4. akademie
- 11. května župní přebor
- tábor 7. 7. - 20. 7.

I. Balík: - celkem se na nájemném za pronájem velkého sálu vybralo 390 tis. za 
společenské akce

Matrikářka: - odevzdá 78 tisíc příští týden za příspěvky
- ozvala se Jana Říhová, zda je možné vystavit fakturu na členský 

příspěvek - možné to je, je potřeba přesné iniciály, příp. text na fakturu
- dotázala se na způsob archivace přihlášek a seznamů - bude 

vyčleněn prostor v zasedací místnosti

Lenka Trojanová:-  Masterklass v Milíně:  přivezli  2 bronzové a 1 stříbrnou medaili,  za 
pódiovky 1. kategorie zlato, 2. kategorie zlato, 3. kategorie stříbro

-  rozloučili  se  s nejstarším  týmem  od  ledna  (maturují,  hlásí  se  na 
vysoké)

- 23. 3. přehlídka pódiových skladeb v Tyršově domě - zúčastní se 2 
týmy

- o jarních prázdninách nebude trénovat

Jirka Kotlan: - zúčastnili se 10. 2. 2013 VC Varnsdorfu - 4 muži (4., 6., 9., 10. místo) 
a 2 dorostenci (2., 3. místo)

-  MBŠ  -  v předvečer  akce  je  v sokolovně  ples  -  sál  je  načichlý  od 
cigaretového kouře, ačkoli  se kouří  jen ve foyeur,  chtěl  by prosadit 
zákaz kouření v celé budově

Jarka Mudrová: - nástěnky - vyndat na VH, oslovit majitele fotek, zda by je nevěnovali
- je potřeba do vývěsky dát MBŠ (prosí Jirku K. o podklady)
- prosí Lenku T. - přestala posílat výsledky - napraví
- Sváťa -  informace o táboru - do vývěsky

Zapsala: Jana Chrastinová
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