
Zápis z výborové schůze  TJ Sokol Pouchov 

konané dne  24. 08. 2020 

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

Hosté: Dušek – softball 

1. Začínáme jinak – gratulací k 70. Z.Dusila a 75. Z.Machkové. 

2. Kontrola úkolů z minulé schůze:   

• Šimůnek i přes urgenci stále nedodal GDPR – trvá to přes dva roky – co dělá 

vedoucí družstva? 

• nový odběr elektřiny zařízen 

• listiny do spolkového rejstříku zaslány 

• dvě akce – 11.6. muži volejbal a 13.-14.6. softballový turnaj (naši vyhráli) - OK 

• účetní program – viz bod 2 

• revize tlakové nádoby ve studni – trvá, stejně jako instalace has. Přístrojů do 

šaten softballu 

• školení nových trenérů volejbalu – máme 2 nové trenérky 

• výměna vadné sprchy a uchycení hadice na kropení provedena - Dusil 

3. Účetní p. Duchoslavová musela pořídit nový účetní program a zároveň tam zadat již do 

minulého programu zadaný půlrok. Za pořízení programu a práci navíc navržena výše 

částky 6.000,- Kč – odsouhlaseno všemi hlasy. 

4. Softball i volejbal uskutečnili soustředění mládežnických družstev.  

5. Elektřina – nedoplatek poslán, ale budeme řešit reklamaci ohledně spotřeby, která je 

absurdně veliká s ohledem, že převážně pouze kropíme hřiště (Kubínová, Dusil). 

6. Řešili jsme napínací lanko mezi kurty, které bylo krátké a napojovalo se – neúspěšně. 

Poté bylo zakoupeno dostatečně dlouhé a již síť mezi kurty visí a funguje. 

7. Kubín zaslal oddílu všestrannosti 10.000,- Kč, které je určeno na odměny cvičitelkám 

(rozdělení provede Machková). 

8. Členské příspěvky – rozhodnuto, že do 18 let a nad 65 let budou 500,- a u ostatních 

800,- Kč. Dále oddílové příspěvky si určí každý vedoucí sám. 

9. Byl domluven rozvrh hodin pro všestrannost a sportovní oddíly na Slavii, ostatní oddíly 

ještě nemáme potvrzené. 

10. Na příští schůzi pozveme zástupce Českého zálesáka k diskuzi ohledně jejich členství v 

Sokole. 

11. Příští schůze – výjimečně 3. středu v měsíci – tj. 16.9. od 18,00 opět u Kubínových. 

 

Zapsala: Kubínová 


