
Zápis z výborové schůze TJ Sokol Pouchov 
        konané dne 8.6. 2022 

 
Přítomni: Cáp, Dušek, Jakubcová, Kouba, Kubín, Kubínová, Machková, Pruknerová, Vachková, 
Wolgner 
Omluveni: Duchoslavová 
 
1. Kontrola bodů u minula: buňky a tabule softballu zatím v jednání (dořešení vlastnictví), rozvrh 

hodin – viz bod 2, odhlašování tréninků – celkem funguje až na výjimky, EE předána, jak s 
opékáním – v jednání (Wolgner), kurty jsou již mnohem lepší, hlasování „Hýbeme se…“ probíhá 
rozhodně lépe než vloni, před oslavami 120 let Sokola Pouchov předány charakteristiky oddílů 
(viz bod 3). 

 
2. Rozvrh hodin – po dlouhé debatě nakonec Po+Čt všestrannost až na pár hodin a Út+St+Pá sporty 

– ještě je třeba dohodnout pár drobností – do konce června (Cáp, Wolgner), příspěvky budou 
domluveny na schůzi výboru v srpnu. 

 
3. Oslavy 120 let Sokola + dětský den – org. Výbor na „1“ – odměna 1.000,-, zahájení P.Cáp – také 

výborné, cvičení žen – účast 48 členek, MG – perfektní, je na nich vidět vysoká úroveň, to samé i 
mažoretky, soutěže pro děti – prodáno 74 ks, 20 triček s potiskem prodáno, ale byla poptávka po 
malých velikostech, odměny zbyly – budou použity na konci cvičení pro R+D, PŽ a 1-4. třídy, 
dobrovolný příspěvek – vybráno skoro 3.000,- 

 
4. Faktury za 05/22 – SHT 3200, SAP – MG 5450, vš 22120, vol 12355 a soft 10100. 
 
5. Při žádosti na sportovní činnost byla nutnost „rozpitvat“ výsledovku na jednotlivé oddíly – a chtěli 

ji za rok 2019 a 2021 – 4 hodiny práce Duchoslavová+Kubínová. 
 
6. Nájem na 01-08/2022 – požadavek na 298.398,- Kč, předběžně jsme dostali 250.000,-. Teď jen 

musíme počkat na smlouvu. 
 
7. Soft – zbývající příspěvky (Wolgner), žákyně v dalším turnaji opět druhé 
 
8. Prodej nadbytečného materiálu, zahradního traktůrku, náčiní a nářadí – vyfotit (Wolgner, 

Kubínová), vyvěsit a nabídnout nejprve členům jednoty Sokol Pouchov.  Během prázdnin je 
možné po domluvě si přijít věci prohlédnout a obálkovou metodou se ev. uskuteční prodej.  

 
9.  Volejbal - u skládku opravit poničené dveře, ještě brigáda muži a ženy A a částečně Ptáček, 

provést úklid buněk. 
 
10. 23.6. opékání buřtů - žákyně volejbal a kadetky (pouze do konce sportování ostatních v areálu). 
 
11.  Na stránkách u celé všestrannosti – kontakt pouze na Z. Machkovou (Kubín). 
 
12. S M.Lesákem domluvit kapsy u nástěnky v hale, dotaz na regály do nářaďovny, na garáž a co 

bude s trávníkem mezi halou a kurty (Kubínová). 
 
13. Duchoslavová připraví rozpočet na příští schůzi. 
 
14.   Další schůze – 17.8. 2022 od 18,00 u Kubínů, možnost opékání – kdo bude chtít. 
 

Zápis provedla: Jakubcová 


