
Zápis z výborové schůze  TJ Sokol Pouchov 

konané dne 13. 05. 2020 

Přítomni: Cáp, Dítětová, Duchoslavová, Dusil, Kubín, Kubínová, Machková 

Omluveni: Dittrich 

Hosté: Dušek – softball 

1. Kontrola úkolů z minulé schůze:   

• jednání na MMHK se zúčastnili Cáp, Dittrich, Dusil a Kubínová – vyřešeno 

sportování a vůbec trvání výpůjčky 

• akademie byla zrušena a fotky žádný oddíl nedodal 

• Zálesáci se stanou členy od příštího školního roku,   

• brigády – úkol stále trvá 

• TOI a kontejner na listí – vyřízeno 

• Šimůnek stále nedodal GDPR !!!!!!! 

• naše patka od elektřiny – vyřídí se během 14 dní. 

2. Začíná se stavět nové tělocvična – po týdnu probíhají kontrolní dny – naše požadavky 

(přístup k ohradníku na antuku a ke vratům od softballu – nelze, musí být ohraničen 

větší prostor), po týdnu přerušili hadici od vody – opravili to, po dalším týdnu přetrhli 

elektrické kabely – během 3 dní opravili a tak snad již bude vše O.K. Poté však začal 

být problém s podzemní vodou a tak je teď na 1 měsíc stavba přerušena – musí se 

doprojektovat nové ukotvení – piloty. Další kontrolní den bude 4.6. 

3. Softball – zatím neví, zda budou dodrženy u nás již avizované turnaje – záleží na 

asociaci softballu. Byli upozorněni na zbytečnou práci pro další oddíl, když listí navezli, 

kam neměli. 

4. Peníze z „hazardu“ budou ale o něco déle vzhledem k pandemii. 

5. Budeme pořizovat žebřík (zajistí Duchoslavová) a umělohmotnou konev (Kubínová). 

6. Brigády – Kubínová napíše email vedoucím o dalších potřebných pracech a po dohodě 

bude brigádníky instruovat.  

7. Byla přivezena TOI a během pár dní bude i popelnice. 

8. Byly odsouhlaseny odměny členům výboru. 

9. Šimůnek Dušan – i přes urgenci stále ještě nedodal GDPR (zkusí ho popohnat Cáp, 

když Kubínová nebyla úspěšná). 

10. Kubín informoval o vložení všech členů do registru sportovců. 

11. Příští schůze – 10. 6. od 18,00 opět u Kubínových. 

 

 

 

Zapsala: Kubínová 


