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Zápis č. 7/2016 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 20. 9. 2016 
 
 
Přítomni: I. Balík, , M. Hummelová, B. Chrastinová, J. Chrastinová, S. Chrastina st., , 

T. Ježek, S. Kačer, J. Kotlan, M. Kleibauerová, K. Ptáčková, J. Stehlíková, L. 
Trojanová  

Omluveni: S. Chrastina ml., F. Siřínek, M. Sauer, J. Čermáková, M. Voves, I. 
Rozmajzlová, J. Mudrová 

 

 
Starosta: - radnice požádala Sokol, zda zajistíme na dni pro seniory 1. 10. 2016 

od 15,50 - 16,00 vystoupení na náměstí, výbor se shodl, že by bylo 
dobré oslovit orientální tanečnice 

 - co se dělo: 
 - pokračují taneční, 2x proběhl reprezentační trénink teamgymu  
 - 25. 9. se chystá přechod pohoří Pirin  
 - 12. 10. Skok přes kůži 
 - 22. 10. Příbramský pohár v teamgymu 
 - 26. 10. - 30. 10. - prázdniny, v sokolovně bude atypický provoz, 

domluvit předem 
  
 - v zastoupení seznámil se stavem na účtech, se stavem závazků a 

pohledávek  
 
Náčelnice: 
 - tělocvična na 6. ZŠ - ztížené podmínky, nová podlaha - musí dávat 

pozor na poškrábání, při prvním cvičení se poničily lišty (při otvírání 
nářaďovny), zazděné dveře mezi tělocvičnami.  Na 1. hodinu přišlo 53 
dětí, na 2. hodinu 43, z toho 38 nových 

 - stále chodí na pomoc 4 děvčata 
 - oslovila ji pí uč. Matulová z gymnázia, zda by v rámci školního 

projektu Cena vévody z Edinburghu nemohly děti v Sokole plnit její 
charitativní část. Výbor se shodl, že 8-10 dětí by se uplatnilo jako 
pomocníci při cvičebních hodinách. 

 
Jana Janíková: - na mladším žactvu hodně nových dětí, je to různorodá skupina dětí z 

1. - 5. třídy, s velkým počtem dětí nelze příliš pracovat 
 - 17. 9. v sobotu byla vyslána jako dozor na parník v rámci akce 

Sokolská plavba (děti Janík, Beran, Pečenková, Kubátová) 
 
B. Chrastinová - proběhl nábor - z 41 dětí vybrali 10, v pátek bude dodatečný nábor 

těch co nemohli v řádném termínu. Jája Novotná rozepsala tělocvičnu 
a nářadí, aby se všichni vystřídali. Je potřeba se vzájemně domluvit a 
vyjít si vstříc při používání tělocvičny a jejího vybavení, které z velké 
části pořídil právě gymnastický oddíl dívek.  

 - začíná příprava Poháru města Příbrami 
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 - v divadle navštívila průzkumnou akci Města, kde představitelé města 
zjišťovali názor náctiletých, jak by měla vypadat oblast v okolí junioru, 
Fialáku a Nového rybníku - z dětských ohlasů vyplynulo, že dětem 
nechybí sportoviště, ale diskotéky a restaurace :-) 

 
J. Kotlan: - největší sledovanost na našich webových stránkách mají předškoláci 

a aerobik 
 - florbalisti požádali o nové míčky, byli odkázáni na starostu Sokola 
 
L. Trojanová: - trénují již 3 týdny, vzali 18 nových dětí, rodiče čtou informace na webu 
 - v sobotu se zúčastní školení v Českém Brodu - lektor p. M. Zítko 
  
Místostarostka: - začali s předškoláky cvičit na 1. ZŠ, měli potopu - prasklo topení, 

včasným nahlášením předešli větším škodám 
 - dotázala se na systém rozvrhů na webu, aktualizace bude řešena ve 

spolupráci se správcem stránek a náčelnicí 
 
M. Kleinbauerová - ráda by udělala fakturu na Dohnal Dancing, potřebuje podklady 
 
J. Stehlíková: - dotázala se jak naložit s novou gymnastkou, která je členkou sokola 

Březové Hory. Vyřídí B. Chrastinová - do konce roku zaplatí oddílové 
příspěvky, od nového roku se stane členkou TJ Sokol Příbram a bude 
platit členské i oddílové příspěvky naší jednotě. 

 
 
 
  
Další výbor již v řádném termínu 11. 10. 2016 
 
  
 
 
Zapsala: Jana Chrastinová 


