
Zápis z výborové schůze TJ Sokol Pouchov 
            konané dne 9.11. 2022 

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

1. Kontrola úkolů z minulé schůze - buňky – zůstanou ve vlastnictví Sokola Pouchov, 
akce Hýbeme se hezky česky – úspěch - první místo a zisk dalších 15 000,- - tedy 
celkem 25.000,- Kč, které budou rozděleny na 10 oddílů mládeže plus zdravé 
potravinové doplňky (ovoce, pitíčka, tyčinky, oříšky, rýžové chlebíčky…), termínovaný 
účet – Fio banka, na ½ roku založen – úrok 5,1, nepotřebné nářadí – trvá (Kouba!!!), 
odvoz starých skříní – poděkování za zapůjčení auta Wolgnerovi a zároveň ostuda pro 
všechny muže z volejbalu, neboť na odvoz tam byli jen dva!!!, Pedagogická fakulta – 
letáček o možném trénování dětí jejich studenty vyvěšen, zakoupeny malé obruče, 
malé a velké míče, Sokolského běhu se zúčastnila dvě družstva volejbalu – mladší 
žákyně – skončily 3. a starší žákyně – 2., grant NSA – nutná evidence docházky u 
oddílů. 

2. Kubínová – nespokojená s prací výboru – dříve v menším počtu to šlapalo lépe – např. 
Elektronická evidence členů – chybně, Kouba opraví na základě podkladů vedoucích 
z jednotlivých oddílů do konce týdne, evidence akcí – je potřeba tam dávat vše, 
nabídka nářadí se zbytečně protáhla, schůzka s TS od srpna, nakonec přesunuta na 
jaro, odvoz starých skříní – pouze 2 muži, nesplněny (zatím) body v žádosti grantu na 
údržbu a to spěchá. 

3. KHK – vyhlášen nový program na podporu dětí 2004-2016, které sportují 1x týdně 
(zasílání pouze přes datovou schránku s el. Podpisy) – použití na cokoliv a 200/dítě. 

4. Odhlašovat hodiny, kdy se nekonají naplánované tréningy či akce, kontrolovat při 
odchodu jestli sedí počet odsportovaných hodin, rozdíl s evidencí  TS. 

5. Požadavky na nákup náčiní – MG nic, S balony měkké, V nic, Vš žebříček, 
6. Fotky do kalendáře – termín 16.11. 2022, jiný zájemce než volejbal není 
7. V nejbližší době bude Kubín podávat na MMHK žádosti na 3 granty na sportovní akce: 

19.2. volejbal Valentýnský turnaj, 25.2. všestrannost Dětský karneval, duben softball 
Hradecký Sokol a žádost na NSA. 

8. Kubín předal peníze za prodaná trička. 
9. Kasu s hotovostí nově řeší Kubínová místo Duchoslavové, Duchoslavová i nadále vede 

účetnictví. 
10. Machková – využije zbytek balonků z dětského dne na karneval.  
11. Další schůze – 14.12. 2022 od 18,00 u Kubínů 

 
 
 
 
 
Zápis provedla: Jakubcová 


