
Zápis z výborové schůze TJ Sokol Pouchov 

                                          konané dne 13.4. 2022

Přítomni: Cáp, Duchoslavová, Jakubcová, Kubín, Kubínová, Machková, Pruknerová, 

Vachková, Wolgner, Dušek, Kouba  

Hosté: Kadlečková

1. Proběhla revize hasících přístrojů- Pouchov

2. Buňky – so5balisté a volejbalisté se dohodnou, zda-li se buňky předají do správy 

města, stejně jako výsledková tabule – kvůli nákladům, řeší p. Wolgner

3. Plánovat obsazení kurtů a tělocvičen na nový školní rok 2022/2023 – rozvrh pořeší 

zástupci jednotlivých oddílů 8.6. 2022 na další výborové schůzi, Ut a Čt od 17-20 patří 

všestrannos=? Do 15.7. nutné předat Technickým službám náš rozvrh. 

4. Poskytnut grant 5 000,- na so5balový turnaj Hradecký Sokol.

5. Poděkování p. Duška a odměna 1 000,- p. Kubínovi za pomoc v pořádání so5balového

žákovského turnaje Hradecký Sokol konaného dne 9. – 10.4. 2022

6. Sponzorský dar pro so5balisty ve výši 5 000,- na turnaj, zvýšením nákladů – odměna 

p. Kubín se nemusí předělávat darovací smlouva

7. Elektronickou evidenci členů přebírá po souhlasu p. Kouba

8. Na webových stránkách vytvořen nový formulář pro hostování členů z jiných jednot, 

členské příspěvky se plaH pouze u jedné sokolské jednoty, hostování bude 

zpoplatněno jiným způsobem - formou hostujícího příspěvku 

9. Nově 3 hostující členové 

10. Proplácení cestovného dle aktuálních cen – řešeno minimálně

11. 120 let Sokola – program 10 – 16, mokrá a suchá varianta, dě= dětský den venku, 

program uvnitř začíná pro dospělé v 10 hodin cvičením – pí.Machková, následují MG 

11 -12, poté pauza na oběd, dě= si hrají dál a ve 13 vystoupení mažoretek venku. Pro 

dě= 11 stanovišť se soutěžemi, diskotéka a výběr cen. Ceny ve výrobě, vyčleněno 

12 000,- na jejich výrobu. Razítka na soutěžní kar=čky zajisH MG. Článek ½ strana 

v Radnici řeší p. Kubín – podklady do konce dubna, Hradecký deník – pí. Kubínová, 

podklady do 27.5. 2022. Hala na akci bude zamluvena 9-16, pronajato bude i 

so5balové a volejbalové hřiště – venkovní. Přípravy na samotnou akci od 9 hodin. 

Podium pro cvičitelku a následnou diskotéku řeší pí. Machková. Dořešit označení 

stanovišť pro dě= a so5balisté se dohodnou  jak bude řešeno občerstvení – rodiče x 

firma za pronájem

12. Další schůze – 11.5. 2022 u Kubínů od 18,00, poté v 19,00 posezení s rozloučením pro

bývalé členy výboru.

Zápis provedla: Jakubcová


