
Zápis z výborové schůze  TJ Sokol Pouchov 

konané dne 15. 12. 2021 

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

Omluveni: Dítětová 

Hosté: L. Dušek – soft, Jakubcová, J. Kadlečková, Vachková – všechny MG, Štěchovský - 

HDK 

1. Představení členek nového oddílu moderní gymnastiky a informace o jejich plánech.  

2. Kontrola bodů z minulé schůze:  120 let Sokola Pouchov – trvá, odebírání členských 

známek + evidence členů nově elektronicky, žádost na NSA předána – je změna (pro 

mládež 3-20 let, minule byla 3-23 let), jak to bude s účastí Wolgnera? (zjistí Dušek), 

Cáp – zájemci o beach (zjistí po Novém roce), muži vol. projednali účast na AVL – z 

účtu sokola se zaplatí startovné, chodníčky od nové haly ke hřištím budou např. 

vysypáním makadamu, Kubín vymazal pro všestrannost info o příspěvcích, naopak 

vložil informaci o elektronické evidenci členů. 

3. Členům výboru předána informace o Veřejné sbírce na TJ Slavii – byla odsouhlasena 

částka 2.000,- (pošle Duchoslavová). 

4. Projednán upravený rozvrh na novou halu v souvislosti s ukončením činnosti družstev 

mužů a juniorů softballu – za ně se přesune všestrannost z malé tělocvičny (Kubínová 

zašle Lesákovi). 

5. Končící funkcionáři (k březnu) – návrh na zakoupení voucheru schválen, oni si sami 

vyberou, kde ho budou chtít uplatnit. 

6. Ve čtvrtek v 8,55 Machková+Štěchovský na KD pro informace, jak pokračuje dostavba 

haly a parkoviště a jak s nájmem. 

7. Dušek – problém v hale – aby se nepoškodila podlaha, kdyby spadly pálky, byl by 

vhodný např. koberec – nabídnuto od MG – děkujeme. 

8. Kubín – info o předběžném rozpočtu na nájem – přes půl milionu korun. 

9. Machková – nebude-li k dispozici nová hala k 19.2. (což nevypadá), zkusí se domluvit s 

p. Šípkovou na květen, kdy bychom chtěli udělat „Den otevřených dveří“ spojených s 

oslavou 120 let Sokola Pouchov. 

10.  Příští schůze 12.1.2022 v Centru od 18,00 hodin. 

 

 

 

 

 

Zapsala: Kubínová 


