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Zápis č. 6/2015 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 31. 8. 2015 
 
 
Přítomni: I. Balík, J. Čermáková, M. Hummelová, B. Chrastinová, J. Chrastinová, S. 

Chrastina st., S. Chrastina ml., M. Kleibauerová, J. Mudrová, K. Ptáčková, I. 
Rozmajzlová, Z. Sauerová,  J. Stehlíková, T. Ježek, L. Trojanová, M. Voves, 
M. Sauer 

Omluveni: J. Hassmann, S. Kačer, ,J. Kotlan, F. Siřínek 
 

 
Starosta: - rozvrh je hotový s minimálními změnami 
 - za období září až prosinec budeme vybírat členské příspěvky 300,- Kč 

za nové členy 
 - od ledna 2016 se výbor shodl na zvýšení čl. příspěvků na 1200,- 

Kč/rok, 300,- důchodci, 500,- cvičitelé 
 - začínáme cvičit od 14. 9.2015 
 - finanční příspěvky od župy: 
 - gymnastický oddíl dostal od župy 3110,- Kč na Příbramský pohár v 

teamgymu 
 - příspěvek na koupi videoprojektoru  (9.000,- Kč) 
 - 8200,- na Rinoset (měkké nářadí) 
 - 70 000,- na energie 
 - na Město podána žádost o dotaci na činnost - je v jednání 
 - příští rok slaví město  Příbram 600 let od založení 
  
Místostarostka: - ubezpečila se, že stále platí stejný režim cvičení na 4. ZŠ 
 
Hospodářka: - seznámila se stavem na účtech, se stavem závazků a pohledávek 
 
Náčelnice, náčelník: 
 - nové přihlášky (se zdravotním potvrzením) - starosta rozešle a umístí 

na web 
  - bude třeba zainvestovat do nákupu několika nových stanových 

plachet, tam, kde jsou rozbité zipy. 
 
Zuzka Sauerová: - pokusí se vypomáhat na 6. ZŠ 
  
B. Chrastinová: - 10.10. Pohár města Příbrami, v pátek 9.10. je v hale koncert, nářadí 

se bude muset navážet až 10.10. v 6 hod. ráno 
 
J. Stehlíková: - seznámila se stavem členstva a s výběrem příspěvků. 
 - upozornila, že při platbě převodem je třeba nejprve odevzdat 

vyplněnou přihlášku,  aby bylo možné platbu na výpisu s účtu spárovat 
s údaji na přihlášce. 

 



 
  
 Tělocvičná jednota SOKOL Příbram  
 zakladatel Memoriálu Bedřicha Šupčíka 
 Strana 2 (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 

M. Kleinbauerová: - informovala se na možnost vyfakturování nájmů za tělocvičny a 
prostory 

 
L. Trojanová: -  děkuje za úpravy v zrcadlovém sále 
 
 
  
Zapsala: Jana Chrastinová 


