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Zápis č. 6/2014 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 17. 6. 2014 
 
 
Přítomni: J. Čermáková, M. Hummelová, B. Chrastinová, J. Chrastinová, S. Chrastina 

st., S. Chrastina ml., S. Kačer, L., K. Ptáčková, I. Rozmajzlová, J. Stehlíková, 
Z. Sauerová 

Omluveni: I. Balík, J. Hassmann, , J. Kotlan, J. Mudrová, F. Siřínek, Trojanová, M. 
Kleibauerová, M. Voves 

 

 
Starosta: - konal se Župní přebor ve všestrannosti, více náčelnictvo 
 - výlet v Březnici, Tochovicích 
 - výlet v Drážďanech  
 - končí cvičební rok, v sokolovně o prázdninách bez provozu 
 - opravy - strop ve VS 
 - oprava okopané omítky na fasádě 
 - zadní vchod do Sokolíka - okopat, předstěna 
 - Sokolík - vybourat 2x zárubně (třeba zakrýt a uklidit vybavení) 
 - malování 
 - osvětlení v zrcadlovém sále - bude se dávat nepřímé osvětlení     
 - přidání světel do přísálí 
 - smlouvy na dotace jsou podepsané, ale ještě není vše vyřízené  
 
Hospodářka: - seznámila se stavem finančních prostředků na běžném účtu a v 

pokladně 
 
Jednatelka: - seznámila s fakturací 
 
Náčelnice: - přebor předškoláků 7.6., přihlášky do 2.6. 
 
Náčelník: - v sobotu 17.5. župní přebor ve všestrannosti - proběhl poprvé na hřišti 

pod Svatou Horou.  46 rozhodčích, byla zima, ale naštěstí nepršelo, 
na konci protesty k vyhlášení 

 - v sokolovně hl. rozhodčí Jarka Mudrová, na hřišti hl. rozhodčí Katka 
Chrastinová 

 - 28. 5. dětský den na Baníku (Sokolík, R+D, předškoláci) - ca 80 dětí + 
rodiče - vydařilo se, dobré ohlasy 

 - 30.5.-1.6. výlet do Drážďan pro cvičitele 
 - poslední cvičení - 16. 6. od 17.00 hod. na hřišti, od 19.00 dospělí 
 - tábor - přihlášeno 21 chlapců a 36 děvčat - platby do konce května 
 - objednal stanové plachty a stanová tropika 
 - přebor ČOS v Brně - 2 družsta - 2. místa 
 - 7. června - přebor předškoláků v Komárově - děti si odvezly spoustu 

medailí 
 - 13. - 15. června - přebor v teamgymu junior I - 3. místo, junior II 1. 

místo, junior IV - 1. místo 
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 - 13. - 15. června - přebor ČOS ve všestrannosti st. žactva 
 - ukončení cvičení 16. 6. 
 - tábor z 80% postaven, dostavba tábora ve středu a ve čtvrtek od 16 

do 20 hod. 
 
Náčelnice: - získali jsme grant z města na Sokolík 
 - získali jsme grant ze župy na standardizaci těl. nářadí - 1 bedna však 

stojí 11 tisíc a grant činí 5500. Výbor odsouhlasil doplatek 
 - na 6. ZŠ ukončeno cvičení, předá fakturu za pronájem 
 - rozprodali jsme sokolská trička, odsouhlaseno objednání dalších 
 - sokolík - oslavy 10 letého výročí založení - v říjnu 
 - faktura od zaměstnavatele na nákup 2 permanentek 
 
Lenka Trojanová - začátek cvičení od 8.9. 
 - výborné výsledky na závodech 
 - brigáda - přijde s holkama 
 
Blanka: Chrast. - výsledky z gymnastických závodů vynikající 
 - republika, teamgym 
 - obhajoby vítězství jsou čím dál tím těžší 
 - potřebovaly by navýšit hodiny na tumbl ve velkém sále 
 - 5 holek je v reprezentaci, byly v Berlíně, v Itálii, naše gymnastky jsou 

šikovné,... problém je spíš ve vedení reprezentačního týmu, zatím 
velké nejasnosti, ale pravděpodobně by se alespoň 4 děvčata měla 
zúčastnit ME na Islandu 

 
Matrikářka: - 742 osob, vybráno 630 650,- Kč 
 
Místostarostka: - vyslovila všeobecnou chválu na výlet 
 - vše ostatní bylo řečeno (trička, předškoláci, ...) 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Chrastinová 


