
Zápis z výborové schůze  TJ Sokol Pouchov 

konané dne 10. 11. 2021 

Přítomni: Petr Cáp, Věra Duchoslavová, Zdeněk Dusil, Dana Kubínová, Michal Kubín, 

Zdeňka Machková 

Nepřítomni: Pavel Dittrich 

Omluveni: Růžena Dítětová 

Hosté: Leoš Dušek – softball 

1. Kontrola bodů z minulé schůze:  120 let Sokola Pouchov – trvá, nové dresy pro muže 

volejbal i potisk předány, softball brigáda již ne, všestrannost 6.500,- na vybavení již 

vyčerpáno a přefakturováno župě, sokolského běhu se zúčastnila 4 naše družstva ve 3 

kategoriích, umístění družstev pro grant odboru sportu odesláno, muži volejbal 

zazimovali beach a umístili ceduli „Sokol Pouchov“ 

2. 1.11. předalo město starost o areál TS – proto bio i sekání již bude v jejich režii. 

3. Matex – za minutu dvanáct dodělal práci, teď již vše v režii firmy Stylbau. 

4. Členské známky pro rok 2022 – možnost tištěných nebo elektronických – výbor 

jednomyslně rozhodl, že chceme elektronické. 

5. OS župy rozdělil příspěvky pro oddíly následujícně: 6.000,- volejbal, 7.000,- softball. 

6. NSA – požaduje e-identitu (Kubín), žádosti o příspěvek nutno předat do 30.11. 12,00 a 

týká se mládeže 3-20 let. 

7. Softball – junioři a muži pro následující sezónou skončili (u juniorů se nenašel trenér a 

i tak by jich bylo málo), Wolgner přestal chodit na schůze – Dušek zjistí, co se děje. 

8. Machková – ze stránek chce dát pryč příspěvky pro všestrannost, obrátil se na ni oddíl 

moderní gymnastiky s požadavkem, zda by bylo možné abychom je vzali pod 

S.Pouchov – budou přizváni na schůzi 15.12. 

9. Cáp – jak to bude se zájemci o beach (členové by zaplatili pouze členské příspěvky a 

my pronájem, cizí budou platit pronájem – je to na zvážení, co se jim vyplatí), členové 

družstva mužů se zúčastňují AVL – je možné zaplatit startovné? - výbor není proti, ale 

musí si to vyřešit oni mezi sebou, při brigádě na beach si muži všimli, že není žádný 

chodníček od nové haly k hřištím – bude se to ještě řešit? 

10.  Kubín – na webové stránky dá upozornění, že budeme přecházet na el. známky. 

11.  Kubínová - navrhla odměny členům výboru za letošní rok. 

12.  Příští schůze – 15.12. od 18,00 v Centru. 

 

 

 

 

Zapsala: Kubínová 


