
Zápis z výborové schůze  TJ Sokol Pouchov 
konané dne 23. 03. 2022 

Přítomni: Cáp, Jakubcová, Kubín, Kubínová, Machková, Pruknerová, Vachková, Wolgner 
Omluveni: Duchoslavová, Dušek, Kouba 
 

1. Kontrola bodů z minulé schůze:  120 let Sokola Pouchov – bod č. 9, rozvrh hodin v 
nové hale je až do června stálý, kvůli nájmu x provozním nákladům TS tlačí na MMHK 
abychom mohli žádat o grant na sportování, průkazky – již by měly být rozesílány, 
rozvrhy pro halu – bod 7, úprava hřiště softballu již probíhá. 

2. Zapisovatel – nabídla se Jakubcová, správce buněk – volejbal Cáp, Kubín?, softball 
uvažují o předání městu, ECZ – Kouba? 

3. Machková – navržena odměna 1.000,- za a) přestěhování náčiní a nářadí z více míst, b) 
aktivní vedení slavnostního otevření. 

4. MG – závodily v Polsku a v Milevsku – viz stránky sokola. 
5. Již 13.3. 1. turnaj ve volejbale – dopoledne MINI a odpoledne šestkový – viz stránky 

sokola. 
6. Jako jednota jsme nabídli ukrajinským dětem u nás cvičení předškoláků a pro děti 6-10 

let. 
7. Na schůzce s TS – 2x ročně plán obsazení – 15.1. léto, 15.7. zima, avšak po rozlosování 

soutěží lze provést změnu, jinak telefonem nebo emailem informovat Kubínovou o 
momentální změně (kvůli kontrole faktur, které budou 1x měsíčně).  

8. Cesťáky  - změna ze 3,50 Kč? Bude-li třeba, zohledníme dle aktuální ceny. 
9. 120 let sokola – uvažujeme o mažoretkách, předvedení cvičení T-brance, vystoupení 

oddílu MG, již jsou nakoupena a potištěna trička v různých velikostech a barvách, z CD 
vytiskneme informace, které umístíme do vestibulu haly, pro děti venku hry a soutěže 
– kartička za 20,- Kč a budou moci jít na cokoliv a po splnění si vybrat ceny (uvažujeme 
o nafukovacích balonkách, propisovačkách, žetonech, svítících páskách, jojo, 
bonbonech atd. (užší skupina pro domluvu – Jakubcová, Kubín, Machková, Wolgner). Z 
pokladny vyčleníme 12.000,- Kč + 3.000,- Kč dává k dispozici svoji odměnu dlouholetá 
členka výboru sestra Dítětová). Propagace – plakát a letáčky, informace budou i na 
kartičkách. Kontakt: do Radnice – Machková, Hradecký deník – Kubínová, Quartier – 
Wolgner, zeptá se i Cáp – KÚ cest. ruch, na Facebook Vachková, časopis ČOS – 
Kubínová. 

10. Příští schůze 13.4. od 18,00 opět fa A-SCAN. 
 
 
 
               Zapsala: Kubínová 


