
Zápis z výborové schůze TJ Sokol Pouchov 
konané dne 14.9. 2022 

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

1. Kontrola z minulé schůze - buňky – možné předání není dořešeno, důvodem byly 
dovolené, s městem se bude jednat, akce Hýbeme se hezky česky – pokračuje 
hlasování v Penny na Slezském předměstí, prodán traktůrek – spokojenost ze strany 
nového kupce, příspěvek muži softbal – zaplacen, nově budou junioři hrát svoje 
turnaje a s doplněním mužů i turnaje mužské, granty byly již zaslány na účet, vklad na 
TÚ – bod 2, jak s nářadím, o které nebyl zájem – bod 3. 

2. TÚ - KB se na telefon vůbec neozvala, Rf musí schválit založení našeho účtu – stále to 
trvá a asi nemají zájem o klienta, budeme zjišťovat dál, Wolgner se poptá v ČSOB 

3. Nepotřebné nářadí z buněk – nabídne se zahradnické škole k odprodeji (Kouba). 
4. Příspěvky – lze na účet i hotově, ale jsou zmatky (přeplatky nebo naopak,bez VS) 
5. Smlouvy – na halu, se ZŠ Pouchov, se ZŠ Heyrovského – vše podepsáno. 
6. Objednání nářadí pro všestrannost z ČOS – nevyužijeme. 
7. 8.10. Památný den sokolstva – nabídka kokardy za 49,- Kč, možnost puštění 

vyrobených lodiček se svíčkou po Labi (do 30.9. dát vědět o zájmu) 
8. Rozvrh – jak softball? Nahlášeno a vloží se na naše stránky. 
9. Dotaz na Lesáka – jak zabezpečit velké gymnastické míče v hale – síť nebo mříž do 

nářaďovny, v malé je rozbitá židle, ve velké nářaďovně byl binec (přemístěné náčiní 
atd. - vyřídí Kubínová. 

10. Přihlášky nových členů předávat pouze Koubovi, lze průběžně, Kouba následně zadá 
do elektronické evidence. 

11. Vybírání příspěvků do 15.10. 2022, poté bude Kubínem poslán seznam evidovaných 
členů.  

12. Příspěvky jednotlivých oddílů se vybírají v plné částce uvedené sportovním oddílem, 
nelze podělovat. 

13. VAK – poptán na sponzorský dar – Dušek, zatím bez vyjádření. 
14. Nedostatek trenérů – softbal, volejbal, gymnastika a všestrannost – dotaz na 

Pedagogické fakultě o možném trénovaní jejich studenty – sportovní obory 
(Kubínová) 

15. Nutné odvést lednice a skříně z venkovních šaten – Wolgner zapůjčí vozidlo, ale bude 
nutná domluva kdy. 

16. Softball – 1.10.  a  2.10. díky předešlému úspěchu proběhne na Pouchově celostátní 
turnaj žákyň, zamluvit šatny pro děvčata, a na 1.10. 2022 od 12 – 17 zajistit pronájem 
malé haly (Kubínová). Propagace softbalového turnaje žákyň – Radnice (Dušek) a 
Deník + televize V1 (Kubínová). 

17. Softball – žákyně budou trénovat každé úterý 18 – 19:30 a ve čtvrtek 17-19 na 
Pláckách, Pouchov bude přenechán malým dětem ze softbalu 15:30 – 17:30 

 
Další schůze – 12.10. 2022 od 18,00 u Kubínů. 
 
Zápis provedla: Jakubcová 


