
Zápis z     výborové schůze  TJ Sokol Pouchov  

konané dne   13. 10. 2021  

Přítomni: Petr Cáp, Pavel Di�rich, Věra Duchoslavová, Zdeněk Dusil, Dana Kubínová, 

Michal Kubín, Zdeňka Machková

Omluveni: Růžena Dítětová

Hosté: Leoš Dušek – so,ball

1. Kontrola bodů z minulé schůze:  revize tlakové nádoby hotova, 120 let Sokola Pouchov

– trvá, zadní brána – zámek uvolněn a hned předáno na ZŠ, nové dresy pro M volejbal 

- trvá, na KD byli Machková a Dusil – upřesnění otázek ohledně nářaďovny, so, – ještě

jedna brigáda na bio odpad, cvičení s O.Šípkovou domluveno na 19.2. - jindy nemůže,  

školení cvičitelek proběhlo, seminář ČOS až na konci října, inventář do haly domluven 

na schůzce za účas= Machkové, Kubína, Kubínové a zástupci TS HK, cedule s logem je 

již vyrobena, zbývá ji umís=t na letní šatny, poslední posekání trvá. 

2. Žáci so,balu obsadili 2. místo v lize žáků, to samé kade= a žákyně byly 8.

3. Traktůrek zaCm ponecháme, uvidíme, jak vše bude probíhat na jaře.

4. Všestrannost – obdržela 6,500,- na vybavení.

5. Sokolského běhu se zúčastní 4 družstva děC z volejbalu i so,ballu.

6. Nutno dodat umístění družstev v sezóně pro vyúčtování župního grantu odboru 

sportu.

7. Od VAKu jsme obdrželi dar ve výši 30.000,- výbor rozhodl takto: 10.000,- všestrannost,

12.800,- so,ball, 7.200,- volejbal.

8. Dušek – požadoval vysvětlení co se týká příspěvků.

9. Kubín – potřeba brigády M volejbalu na uchycení cedule a na beach kurt, co uděláme 

se skládkem, až se bude o vše starat město? - počkáme do jara, tak jako s traktůrkem.

10. Di�rich – město je zřizovatel tělocvičny – jak je možná špatná smlouva (standardní a 

nestandardní).

11. Machková - styčná osoba s M. Lesákem ohledně obsazení tělocvičny i od jara s hřiš= – 

Kubínová, školení cvičitelek – Szanyi a Pruknerová.

12. PříšC schůze – 10.11. od 18,00 v Centru.

Zapsala: Kubínová


