
Zápis z výborové schůze TJ Sokol Pouchov 
 konané dne 12.10. 2022 

 
Přítomni: Kubín, Kubínová, Machková, Wolgner, Dušek, Pruknerová, Duchoslavová, 
Jakubcová, Vachková, Cáp 
Omluven: Kouba 
Hosté: Kadlečková 
 
 

1. Kontrola z minulé schůze: buňky – možné předání není dořešeno, s největší 
pravděpodobností zůstanou v našem vlastnictví, Akce Hýbeme se hezky česky – 
úspěch - první místo a zisk dalších 15 000,-, termínovaný účet – u Raiffeisenbank 
nekorektní jednání, ve čtvrtek bude založen u FIO, nepotřebné nářadí zatím nevíme, v 
příspěvcích hodně nesrovnalostí, nájemní smlouvy všude podepsány, pouze chybí u 
TS, velké míče – zajištěno, do 15.10. má být hotova evidence (předávat Koubovi) a 
zaplaceny příspěvky, u VAKu sponzorský dar nedopadl, PF je v jednání (bod 2), odvoz 
starých skříní a stolu – trvá, soft během podzimu uspořádal 3 turnaje (bod 3). 

2. Dotaz na Pedagogickou fakultu ohledně spolupráce studentů jako trenérů pro 
jednotlivé oddíly Sokola – v jednání, ved. katedry doc. A. Agricola – poptá se, zda lze 
uznat praxi u nás v Sokole, dá vědět a pak ev. vyvěsí nabídku na nástěnku 

3. Soft – na finálovém turnaji žákyň obsadily naše hráčky krásné 3. místo na MR – veliká 
gratulace, bohužel nepřálo počasí tak jako u předcházejících 2 turnajů a neodehrálo 
se vše. Jeřábek u kadetů – má trenérskou kvalifikaci? 

4. FIO banka – ve čtvrtek založení termínovaného účtu na 6 měsíců s úrokem 5,1 (Cáp, 
Kubínová) 

5. Machková umožní na půlce haly trénink v pondělí 18-19 volejbalu, protože nebyl tak 
velký zájem o pohybové hry dětí. 

6. Požadavek Machkové na nákup malých obručí pro cvičení rodičů s dětmi, MG žádá 
nákup malých míčků pro malé děti. 

7. 15.10. Sokolský běh – přihlášeny minižákyně a žákyně. 
8. Wolgner sjedná schůzku s vedením TS Koťanem kvůli možnosti grilování na 

venkovním pozemku, na schůzce má zájem i Cáp. 
9. Kubín, Duchoslavová – kontrola plateb příspěvků dle seznamu a elektronické 

evidence, nově počet členů cca 400, hlídat hostující členy – kvůli poníženým 
příspěvkům a evidenci u jiných sokolských spolků. Pro hostujícího člena je v 
dokumentech přihláška pro hostujícího. 

10. Grant pro všestrannost – 4100,-, Grant Můj klub – Kubín zašle návrh nejpozději do 
poloviny listopadu, nutnost evidence docházky v TJ minimálně 2x týdně. 

11. Do 9.11. 2022 všichni promyslí požadavky na nákup náčiní či doplňkových potřeb. 
 
Další schůze – 9.11. 2022 u Kubínů v 18,00 
 
 
 
 
Zápis provedla: Jakubcová 


