
Zápis z výborové schůze  TJ Sokol Pouchov 

konané dne 16. 02. 2022 

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

Omluveni: Dítětová, Dittrich 

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

 

1. Kontrola bodů z minulé schůze:  120 let Sokola Pouchov – bod č. 4, rozvrh hodin v 

nové hale poslán jako definitivní?, také i pro jaro venku, z MMHK stále je v jednání 

situace kolem úhrady (nájem X provozní náklady), ETL má na starosti Wagnerová a již 

4 akce zadala, nábor MG jak? - bude včas na stránkách sokola, grant na údržbu podán, 

termínovaný vklad v Raiffeisen bance se odkládá do doby, než zažádáme o grant na 

nájem. 

2. Kolaudace haly (její 2.část) proběhla úspěšně dne 10.2. Do 28.2. slíbeno písemné 

potvrzení a hned ten den bude slavnostní otevření haly (jak bude probíhat upřesníme 

na schůzce společně s MMHK a TS dne 17.2.. Následně na našich stránkách budou 

informace o průběhu odpoledne-večera. 

3. VVH bude 9.3. od 18,00 – nutná účast min. 50% delegátů. Machková pozve zástupce 

SDH a ČSŽ, Kubínová starostku župy Orlické. Pohoštění zajistí Machková. 

4. 120 let Sokola Pouchov – byla kontaktovaná firma Maybee – nabízí oboustranné 

panely 1220x1930 na 4 dny za 12.000 + DPH což je pro nás velice drahé (poradíme si 

jinak), v našem vlastnictví je CD s velice pěkně zpracovanými informacemi i s 

fotografiemi od počátků budování sokolovny až po r. 2010 – vytiskneme pro veřejnost 

a dále musíme zbytek přidat sami. Tato oslava nebude však 4.6. ale 5.6. zároveň s 

dětským dnem, se kterým pomohou členové a členky SDH a ČSŽ. Uvažujeme o 

soutěžích pro děti, ukázkách práce hasičů, vystoupení mažoretek a cvičení T-brance. V 

úvahu připadá i koupě a potisk triček s logem Sokol Pouchov a 120 let trvání, dále 

nákup reflexních pásků, gum. bonbónů atd. 

5. Dušek – oznámil termíny turnajů, které konečně zveřejnil softballový svaz a které 

máme pořádat my: 

9.-10.4.  Hradecký Sokol 

23.-24.4. kadeti 

27.-28.8. ženy 

10.-11.9. žákyně 

17.-18.9. kadetky 

6. MG – 26.-27.2. proběhne školení trenérů a rozhodčích, které se zúčastní 2 členky – již 

dle dřívějších rozhodnutí vzdělání platí jednota. 

7. Machková – 26.3. školení cvičitelek pro starší ženy v Praze – poplatek 500,-. 

8. Kubín sdělil celkový počet financí, které mají v pokladně/na účtu oddíly softballu 

(31.500) a volejbalu (155.000). 

9. Příští schůze 9.3.2022 hned po VVH v hospodě u Zadrobílků.               Zapsala: Kubínová  


