
 
  
 Tělocvičná jednota SOKOL Příbram  
 zakladatel Memoriálu Bedřicha Šupčíka 
 Strana 1 (celkem 2) 

 
 
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 

Zápis č. 4/2016 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 12. 4. 2016 
 
 
Přítomni: I. Balík, J. Čermáková, M. Hummelová, J. Chrastinová, S. Chrastina st., S. 

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

Omluveni: F. Siřínek, M. Sauer, J. Kotlan, B. Chrastinová  
 

 
Starosta: - zemřela Dana Chlumecká, výrazná postava našeho Sokola, vedla 

cvičení, vedla nácviky na slet, pracovala jako hospodářka, později jako 
členka dozorčí komise 

 - pokračují speciální taneční 
 - proběhl absolventský ples Střední školy manažerské 
 - VH - volební - úspěšně proběhla 
 - dle zákona o spolcích je třeba, aby zvolení statutáři a členové 

kontrolní komise splňovali bezúhonnost, atd..., obnáší to ještě "běhání 
po úřadech" 

 - Město žádá o dobrovolnickou pomoc na oslavě 800. výročí, J. 
Čermáková osloví cvičenky 

 - MBŠ - Jirka Kotlan je momentálně v USA, bral s sebou jako dar 
ručníky s výšivkou, aby pozval Newyorský Sokol na příští ročník 

 - uskuteční se výlet do Lán 
 - čeká nás akademie 
 - VH župy 30. 4. 
 - byla zakoupena duchna za 63 000,- Kč, stepy a oblečení pro Aerobic 
 - redaktor Příbramského deníku Hájek oslovil starostu, abychom napsali 

o historii sportovní gymnastiky Sokola - již vyšlo, autorem je H. 
Jíchová 

  
Hospodářka: - seznámila se stavem na účtech, se stavem závazků a pohledávek 
 
Náčelnice, náčelník: 
 - 21. 4. 16,30 hod. akademie - zatím mají nahlášeno asi jenom 5 

vystoupení 
 - na župě volba náčelnictva - delegáti Zuzka a Fanda 
 - v době oslav 800. výročí je zároveň v sobotu župní přebor 

předškoláků v Komárově 
 - už došla dětská trička - přiobjednáme potřebné velikosti 
 - k dnešnímu dni přihlášeno 30 dětí na tábor 
 - na tábor R+D již 81 
 
T. Ježek  - Memoriálu B. Šupčíka se zúčastnilo 71 závodníků, padlo pár osobních 

rekordů, V. Kotlan napsal hezký článek na naše stránky 
 - závody v teamgymu v Třebíči 2. 4. - vypraven celý autobus: děvčata 

junior I - 5. místo, děvčata junior II - 1. místo, junior IV  - 1.místo,  mix 
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senioři - 2. místo, chlapci junior I - 9. místo a chlapci junior II - 10. 
místo. 

 - momentálně se s chlapci soustředí na průpravu 
  
I. Balík: - zve v neděli v 17,00 hod. na oslavu narozenin 
 
Místostarostka: - cvičení funguje, chodí děti zdaleka 
 - výbor v květnu proběhne v pravidelném termínu (starosta - lázně až 

27.5.) 
 
L. Trojanová: - 10.4. Mistry s mistry Plzeň, 5 týmů - 11 - 13 let 1., 6. a 7., 14 - 20 let 8. 

a 10. místo 
 - děkují za příspěvek za dresy, za stepy 
 - na akademii vystoupí 
 
J. Stehlíková: - členů 736 osob, vybráno 750 000,- Kč 
 - A. Kunc: - dal 2 000 Sokolu 
 - 23. 4. s. Davidová slaví 99. narozeniny 
 
  
Zapsala: Jana Chrastinová 


