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Zápis č. 3/2016 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 8. 3. 2016 
 
 
Přítomni: I. Balík, M. Hummelová, J. Čermáková, , J. Chrastinová, S. Chrastina st., S. 

Chrastina ml., T. Ježek, J. Kotlan, S. Kačer, M. Kleibauerová, J. Mudrová, K. 
Ptáčková, I. Rozmajzlová, Z. Sauerová, J. Stehlíková, M. Voves, B. 
Chrastinová, L. Trojanová 

Omluveni: J. Hassmann, F. Siřínek, M. Sauer  
 

 
Starosta: - plesová sezona se chýlí ke konci (čeká nás ještě bytové družstvo, 

jachtaři, SPŠ) 
 - díky výběru čl. přísp. je stav na účtu uspokojivý, na MŠMT jsme byli 

úspěšní se získáním dotace 300 tis. na odměny a nářadí, z Města 822 
tis. na činnost a 20 tis. na MBŠ, místostarostu pozval na VH 

 - požádal o změnu účelu dotace 300 tis na rekonstrukci kotelny 
 - Šibřinky - sál krásně vyzdobený - reklama na příští roky 
 - čeká nás MBŠ a VH 
 - požádal T. Ježka, aby koupil malé plátno se stojanem 
 - 17. 4. 2016 - oslava I. Balíka s výletem 
 Valná hromada: 
 - T. Ježek, J. Janíková a P. Fíla - jsou pověřeni přípravou kandidátky na 

VH 
 - volí se starosta, místostarosta, jednatel a předseda dozorčí komise 
 - vyslanci (starosta, náčelník, místostarosta) 
 - delegáti (náčelnice, T. Ježek) 
 - prosí pozvat mladší členy na valnou hromadu, aby byli vtaženi do dění 

v Sokole 
 - volba - tajná či aklamací - musíme být připraveni na obě varianty 
 - na začátku schůze je třeba zvolit - komisi mandátovou (J. Stehlíková, 

J. Mudrová, K. Krejčíková), komisi návrhovou - přednese usnesení (J. 
Chrastinová, Kotlan Václav, Katka Ptáčková), zapisovatele (J. 
Chrastinová), ověřovatele zápisu (Standa Kačer a Milan Voves) - 
komise volební (J. Janíková, T. Ježek, P. Fíla) 

  
 
Hospodářka: - seznámila se stavem na účtech, se stavem závazků a pohledávek 
 
Náčelnice, náčelník: 
 - Šibřinky plný sál, obrovské množství masek - fotky na webu 
 - dětský karneval - 166 dětí, Jára s Lenkou - hezky moderovali, hezké 

fotky 
 - 19. 3. doškolení - seminář v Kostelci nad Č. lesy 
  
Jednatelka: - požádala o včasné info od Jirky Kotlana, jaký je časový plán MBŠ, 

kvůli prezenci 
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 - oslavu svých kulatin uspořádá v květnu 
 
J. Mudrová: - zeptala se, zda se bude Sokol prezentovat v rámci oslav 800. výročí 

vzniku Města - 16. 3. bude probíhat schůzka města a sport. klubů, kde 
se dozvíme požadavky a představy zástupců Města 

 
J. Čermáková - po změně času cvičení se zvýšila docházka, chodí 18 - 19 cvičenek a 

cvičenců  
 
Blanka - 9 účastníků z PB se zúčastnilo školení - trenér SG III. tř. a II. třídy  
 - 19. 3. závody v TG na Vyšehradě 
 - budou kupovat duchnu výšky 65 cm (65 000 Kč) - starosta požádá o  

dotaci 
 - jezdí na soustředění na jámu 
 - chystají se na závody TG v Třebíči 
 - účast na MČR v Ostravě - finančně velmi náročné (startovné, pokuty 

za nedodané rozhodčí) 
 
L. Trojanová: - jsou v tréninku, v sobotu se chystají na ligové závody v Praze v 

Modřanech 
 - požádala o koupi 10 ks stepů zn. Reebok (25 tisíc) 
 - Sokol přispěje 1500,- Kč za jeden dres 
 
J. Kotlan: - 13.2. ve Varnsdorfu - z Příbrami 8 šplhačů, obsadili v mužích 6.-10. a 

13. místo, 
 - dorostenci 1. a 2.  
 - 5.3. šplh schodištěm, v hodnocení počtu účastí 1.Michal Fejgl 15 

účastí, 2. Vašek 13 účastí, 3. Jirka 11 účastí 
 - hodně osobních rekordů - 11. Jirka Kotlan, 12. Vašek Kotlan, Tomáš 

Ježek, Marek Vočka, Tadeáš Holý, J. Šindelář 
 - v Kahanu vyjde reklama + tisková zpráva 
 - přípravy na MBŠ jsou zvládnuté - video - upoutávka - běží na webu a 

na facebooku 
 - MBŠ: 11,40 - 12,20 prezence, zahájení závodu v 13,00, vystoupení 

Písečáci  
 
J. Janíková: - Dobřichovice 21. 2. závody - mini teamgym 33 družstev, z toho 4 mixy 

-  v mixech vyhráli, z celého počtu by byli 4. (6 kluků + 1 holka) 
 - 20. 2. závody v SG chlapců v Poděbradech (trojboj) - "poděbradská 

cvička" - Jonáš Janík 5., Tonda Žák 9. 
 - 19. 3. závody Vyšehrad - nezúčastní se MBŠ 
 
  
Zapsala: Jana Chrastinová 


