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Zápis č. 7/2013 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 10. 9. 2013

Přítomni: B. Chrastinová, J. Čermáková, J. Chrastinová, V. Chrastinová , S. Chrastina 
st., S. Kačer, J. Mudrová, M. Hummelová, Z. Sauerová, K. Ptáčková, I. 
Rozmajzlová, L. Trojanová

Omluveni: I. Balík, J. Hassmann, J. Kotlan, S. Chrastina ml., M. Kleibauerová, J. 
Stehlíková, F. Siřínek

Starosta: - Sokol věnoval finanční příspěvek jako dar J. Hassmannovi a D. 
Sauerové ke svatbě 

Sokolovna: oprava stropu se protáhla na 2 měsíce, škvára - všude, 
navážka se vyvezla, dalo se místo ní 20 cm min. vlny, folie, nový 
prkenný záklop (celkem za 360 tis), oprava krovu, oprava topení 
v zrcadlovém sále, nátěr svodů, vymalování velkého sálu, opravy 
maleb

- Oprava kotelny - domluva s p. Sladkým - na konci října zahájení oprav
- výměna kotlů na kondenzační, zřejmě během jarních prázdnin, 
překontrolováno vytápění okapů

- v sokolovně oslava 20 let založení Domu s pečovatelskou službou
- 1. taneční 
- tento týden v pátek vyhodnocení taneční soutěže kraje
- v sokolovně se bude prosazovat pořádek
- před malou tělocvičnou - skříňka na pití a tašky, nenosit do tělocvičny 
- dotace z města závisí z 1/2 - kolik dětí se akce zúčastní, z druhé 1/2 - 

kolik se vybere na příspěvcích, dává k úvaze zvýšení příspěvků
- nápor na malou tělocvičnu - stolní tenis bude trénovat mládež ve 

středu a v pátek od 18 - 20 hod.
- přišlo poděkování za nacvičení skladby žen na Sletu pod Řípem pod 

vedením Magdy Nedvědové a Marušky Nové
- za rok 2013 provedeny stav. práce v objemu cca 700 tis. (z účelových 

dotací)
žádost na Min. financí padla díky změně polit. situace
investice: podium, mantinely na florbal
autobusová doprava 100 tis.

- příští rok - v plánu - okopat příchodovou chodbu z hřiště, vybourat 
futra do kuchyňky v Sokolíku

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

Místostarostka: - proběhlo uctění památky K. Haila
- malý tábor byl úspěšný - téma Vodní říše, počet členů 74
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- setkávání seniorů - bude probíhat i nadále

Náčelnice: - v červnu - rozloučení se cvičebním rokem - hodně dětí
- tábor R+D se povedl
- tábor školáků - téma rytíř Hunec
- 27. 7. svatba J. Hassmann a D. Sauerová
- úklidová brigáda - 2.9. hrozně moc lidí, perfektní příprava
- na 6. ZŠ - 200,- Kč na hodinu
- Sokolík - odchází Pavla Jírová, bude pomáhat Jana Hlinomazová, 

Katka Kotlanová, prosí o 1x  klíče 
- parkování - jaký systém? -  závora, čip, ...musí se domyslet

Lenka Trojanová:
- měli 59 dětí na soustředění v Klučenicích, Hotel u jezera, mají 

k dispozici sál a hřiště venku, povedlo se.
- nové děti musí odmítat, je už naplněný stav, celkem 7 závodních 

družstev

Milan  Voves: - dnes se sešli poprvé - celkem asi 17 aikido i jajdo

Zuzka Sauerová: - 20. - 22. 6. na přeborech ČOS starších žáků v Tyršáku, dovezli asi 13
- 14 medailí Jan Šindelář - přeborník

B. Chrastinová: - soustředění: 47 dětí v Kožlí, (na příští rok rezervován Vystrkov)
- začal trénink
- neděle 13. 10 - Příbramský pohár v Teamgymu v hale
- 23. 11. Krajský přebor
- 14. 12. gymnastický vánoční závod
- letos nábor nebude

Jarka Čermáková:
- začínají cvičit následující pondělí
- potřebovali by skříňku

Standa Kačer: - pozval na podzimní setkání - akce Sokola Březové Hory (návštěva
Horn. muzea, sport. akce v přírodě na lesoparku, ...)

Jarka Mudrová: - má dilema, zda ještě povede děti, zájem by byl, horší je  to s volným
časem

Zapsala: Jana Chrastinová
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