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Zápis č. 3/2013 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 19. 3. 2013

Přítomni: J. Čermáková, J. Chrastinová, , S. Chrastina ml., S. Chrastina st., M. 
Kleibauerová, J. Kotlan, J. Mudrová, K. Ptáčková, J. Stehlíková,  

Omluveni: I. Balík, M. Hummelová J. Hassmann, B. Chrastinová, V. Chrastinová, Z. 
Sauerová, F. Siřínek, S. Kačer, I. Rozmajzlová, L. Trojanová

Starosta: - seznámil se stavem finančních prostředků
- v uplynulém měsíci v sokolovně proběhly následující společenské 

akce: hosp. komora, učiliště Hluboš, hasiči, jachtaři, numismati, nábož. 
setkání

- taneční: skončily pokračovačky, začaly speciálky
- akce ve velkém sále víceméně skončily
- ještě nás čeká: v pátek bytové družstvo, 2x tancování
- stavební práce:
- přepážka za oponou velkého sálu k oddělení gymnastických koberců 

od stolů a židlí, nové vypínače
- v sobotu 23. 3. MBŠ, v pátek předtím ples bytového družstva - 

přípravy se musí odložit až na sobotu dopoledne
- o velikonocích sokolovna zavřena
- příští výbor 9. 4.

Jednatelka: - seznámila s fakturací, bude se fakturovat na 2. Q 2013

Milan Voves: - seznámil se situací v oddíle iai-jutsu a aikido (mírný odliv členů) 
- omluvil se z pomoci na MBŠ, mají seminář

Náčelnice: - seznámila s proběhlými akcemi:
- 16. 3. teamgym Třebíč - kluci do 11 let 4. místo, mix nad 16 let  4. 

místo, holky 11 - 16 let 1. místo
- 17. 3. teamgym Vyšehrad - kluci do 11 let  2. místo, holky 11 - 16 let 1. 

místo
- upní přebor ve všestrannosti 11. 5. 2013 v Příbrami
- tábor - přes 30 přihlášek, cena zůstává jako loni

Matrikářka: - únor a začátek března - velký nárůst nových členů
- informovala se na oddíly a složky, které zatím nezaplatily

Jirka Kotlan: - 9. 3 Šplh schodištěm - účast pouze J. + V. Kotlanovi (12. a 11. místo), 
časem si polepšili, ale umístěním pohoršili

- MBŠ - závod od 13 hod., přípravy od rána, na půdě už v pátek
- trička, pamětní předměty připraveny

Generála Tesaříka 162 Tel.:  318 624 233 ČS a.s. Příbram IČO : 42726077
261 01  Příbram I www.sokolpribram.cz č.ú. 523288349/0800 DIČ: CZ42726077



Tělocvičná jednota SOKOL Příbram
zakladatel Memoriálu Bedřicha Šupčíka

Strana 2 (celkem 2)

- diplomy a pamětní listy zajištěny v tiskárně, otázkou je zda projdou 
tiskárnou

- hudba, projektory zajištěny
- ženy - občerstvení
- Balíkovi - sekaná pro závodníky
- moderátor ???
- má  strach  z měřícího  zařízení,  na  školních  závodech  s ním  byly 

problémy
- připomínkuje u Přemka bezdrátové zařízení
- ve městě ve vývěskách jsou plakáty, je oslovena televize regionální i 

česká
- vystoupení - Šindy a spol.
- prosí  všechny,  aby přišli  pomoci  nebo alespoň do hlediště podpořit 

závodníky

Jarka Čermáková: - předložila soupis hmotného majetku

Zapsala: Jana Chrastinová
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