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Zápis č. 3/2015 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 10. 3. 2015 
 
 
Přítomni: I. Balík, J. Čermáková, M. Hummelová, B. Chrastinová, J. Chrastinová, S. 

Chrastina st., S. Chrastina ml., J. Kotlan, J. Mudrová, K. Ptáčková, I. 
Rozmajzlová, J. Stehlíková, M. Voves  

Omluveni: J. Hassmann, , S. Kačer, M. Kleibauerová, Z. Sauerová, F. Siřínek, L. 
Trojanová 

 

 
Starosta: - splaceno 200 000 - půjčka od župy 
 - šibřinky - dobře finančně vyšly - 45000 za lístky (po odečtení nákladů -

cca 15 000 zisk) 
 - karneval - úspěšný 
 - plesová sezona - SPŠ, hosp. komora, Šibřinky, jachtaři 
 - příspěvky na sport od Města jdou ke schválení do rady 
 - 21. 3. MBŠ - prosí o pomoc klukům ve formě účasti u prezence a 

přípravy pohoštění 
 - vyhodnocení nejlepšího sportovce kraje - proběhne u nás v sokolovně 

- velká akce, velké přípravy 
 - velikonoční prázdniny 
 
Hospodářka: - seznámila se stavem finančních prostředků na běžném účtu a 

v pokladně 
 
Náčelnictvo: - akademie čtvrtek 16. 4. 16,30 
 - Šibřinky - Jarka M. - navrhla, aby se pro příště předem zajistila 

možnost prodloužit akci i po domluveném konci, pokud je zábava v 
plném proudu. Hlavní organizátoři již tou dobou většinou nejsou 
přítomni a kapela se nemá na koho obrátit. 

 - K. Ptáčková navrhla výtěžek z akademie věnovat O.Vanerovi, setkalo 
se se všeobecným souhlasem  

 
Jirka Kotlan: - 7. 3. šplh schodištěm - 8 účastníků - 7 mužů a 1 dorostenec (D. Trank 

- 5. z 10) 
 - MBŠ - vše běží, prosí o účast všech 11,40 - 12,20, závod od 13,00 

hod. 
 
B. Chrastinová: - děkují za příspěvek na školení rozhodčích 
 - chystají se na závody 
 
J. Stehlíková - v seznamu 950 osob, 640 osob má zaplaceno 
 
  
Zapsala: Jana Chrastinová 


