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Zápis č. 6/2013 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 11. 6. 2013

Přítomni: I. Balík, J. Hassmann, B. Chrastinová, J. Čermáková, J. Chrastinová, S. 
Chrastina ml., S. Chrastina st., S. Kačer, J. Kotlan, J. Mudrová, J. Stehlíková,
M. Hummelová, Z. Sauerová, K. Ptáčková, F. Siřínek, I. Rozmajzlová, L. 
Trojanová

Omluveni: V. Chrastinová, M. Kleibauerová

Starosta: Sokolovna:
- proběhla taneční soutěž škol Stč. kraje
- cvičení pomalu končí
- připravuje výběrové řízení na rekonstrukci stropu, říms, malby, zahájí 
se v srpnu, možná zasáhne do školního a cvičebního roku (spoluúčast 
asi 120 tis.)
- výdaje krov - klempíři odhalili shnilé trámy, jsou podepřené
- F. Beran získal podnikový grant (1. SčV) - zafinancuje z něj duchnu, 
žíněnky
- Sokol bude pořadatelem smutečního pochodu ke hrobu Karla Haila - 
Hasiči (2 prapory) Sokol (1 prapor)

Hospodářka: - seznámila s příjmy a výdaji, se stavem prostředků na účtu a podúčtu

Náčelník: - tábor: majitel pozemku si již nepřeje pořádání tábora zde, budeme 
požadovat nějaké finanční vyrovnání za ponechaný zabudovaný 
materiál, vše bude ještě předmětem dohody

- byl se podívat na potenciálně možném místě pro tábor u Věšína, pro 
příští rok

- letos 25 chlapců + 31 děvčat.
- tento pátek - sekání + stavba
- 16. 6. - stavba
- 22. 6. - brigáda od 9.00 do večera
- hlavní vedoucí Sváťa, vedoucí her Luděk Vyskočil

Náčelnice: - 1. a 2. 6. - přebor ml. žactva - největší úspěchy - Tomáš Pouček 2. 
Emilka Chrastinová 1.

- 5. 6. Den dětí se Sokolíkem v lesoparku Litavka - přišlo cca 110 dětí, 
na akci pochvalné ohlasy 

- 8. 6. župní přebor PD - 75 dětí celkem, z toho 25 příbramských - cca 
20 medailí

- 17. 6. ukončení cvičení od 16,30 - F. Siřínek a J. Hassmann zajistí 
program

- předpoklad zahájení cvičení - 16. 9. 2013
- požádala o grant (CD přehrávač, kompresor, obruče)
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Místostarostka: - malý tábor - přeplněný, téma „Vodní svět“

Lenka Trojanová - 26. 5. Chodovské Berušky - umístění: kapitánky 2., pink 3., 
- nějaké děti budou odcházet, nové děti přijdou
- od 14. 6. do 21. 6. je na dovolené - nebude se cvičit
- 26. 6. - poslední trénink
- soustředění 25. 8. - 30. 8.
- bude kupovat nový step, novou hudbu
- potřebovala by začít již 9. září
- cvičení by si přála stejně jako letos + úterý od 15.00 hod.

Milan  Voves - cvičí do konce června, dnes jim přijel nový člen

Zuzka Sauerová: -  Slet  pod  Řípem  v Roudnici  nad  Labem  -  mokly,  mrzly,  účast  30
příbramských žen

B. Chrastinová - 15. 6. v Brně - 3 teamy
- v Liberci - 10 děvčat vybráno do mezinárodního teamu. První návrh,

že budou mít vše hrazené. O prázdninách 2 soustředění - kondiční a
technické

- 13. 10. Příbramský pohár
- gymnastika - 22.- 23. 6. republikové závody
- 1. 6. krajské závody - postoupili na republiku
- soustředění: 55 gymnastek + dospěláci v Kožlí a Kolíně (na přístí rok

Vystrkov)
- chtěli by si koupit nové žíněnky - místo matrací

Jirka Kotlan: - má prosbu, aby Sokol koupil novou časomíru

Zapsala: Jana Chrastinová
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