
Zápis z výborové schůze  TJ Sokol Pouchov 

konané dne 12. 01. 2022 

Přítomni: Dusil, Kubín, Kubínová, Machková 

Omluveni: Cáp,Dítětová, Duchoslavová 

Neomluveni: Dittrich 

Hosté: Dušek, Wolgner – soft, Jakubcová, J. Kadlečková, Vachková – všechny MG 

 

1. Kontrola bodů z minulé schůze:  120 let Sokola Pouchov – trvá, příspěvek pro halu TJ 

Slavia zaslán, rozvrh hodin v nové hale se neustále upravuje, z KD stavby žádné 

novinky, je domluvena schůzka na MMHK ohledně situace kolem nejastností (nájem X 

provozní náklady). 

2. Končící Dusil by rád dárkový poukaz ze Sportissima. 

3. Machková – určila k zajištění ETL (Elektronická termínová listina) Wagnerovou a 

Pruknerovou (zapisování akcí OV), konzultace s Kubínem a pak školení 24.1., 

požadovanou knížku jógy koupila. 

4. Ceník pro halu na Pouchově již je k dispozici, ale stále čekáme na schůzku kvůli 

provozním nákladům. 

5. Machková byla nucena zrušit cvičení s O. Šípkovou, protože 19.2. ještě nebude 

dokončena hala. 

6. Dušek – pro nový rozvrh nabídl MG svůj termín ve Čt. 

7. MG – přihlásila se další žákyňka, ale nábor budou dělat v červnu (ještě se upřesní), 

zatím využívají halu v Třebši – smlouvu podepíše a doručí Kubínová. 

8. VVH jsme domluvili na 9.3.od 18,00 v restauraci u Zadrobílků (zajistí Machková).  

9. Kubín – ještě zbývá 10 dní do konce podání žádosti o grant na údržbu – budeme žádat 

na vybavení šaten softballu a volejbalu, je potřeba již uvažovat o obsazení venkovních 

sportovišť do konce června a pak o prázdninách, do konce ledna jsou potřeba zaplatit 

příspěvky na 2. pololetí (kdo neplatil v září na celý rok), do příští schůze je nutné 

navrhnout nápady na oslavu 120 let Sokola Pouchov, který se uskuteční 4.6. od 10,00.  

10.  Raifffeisen nabízí pro podnikale termínovaný účet 3 % na 12 měsíců, Kubínová zajistí 

detailní informace a Duchoslavová kolik můžeme dát peněz. 

11.  Příští schůze 16.2.2022 v Centru od 18,00 hodin (termín posunut z důvodu prázdnin)  

 

 

 

 

 

Zapsala: Kubínová 


