
Zápis z     výborové schůze  TJ Sokol Pouchov  

konané dne   9. 6. 2021  

Přítomni: Růžena Dítětová, Pavel Di�rich, Věra Duchoslavová, Zdeněk Dusil, Dana 

Kubínová, Zdeňka Machková

Omluveni: Michal Kubín

Neomluveni: Petr Cáp

Hosté: Leoš Dušek, Jan Wolgner – so0ball

1. Kontrola bodů z minulé schůze:  schůzka na MMHK proběhla 2.6., poté svoláno 

jednání zástupců TJ Sokol Pouchov, MMHK a TS, smlouvy o DPP předány p. účetní, 

Valná hromada odsunuta na březen 2022, kdy proběhne (doufejme) volební valná 

hromada, nátěry mříží a ženské šatny přesouváme na příš@ rok, revize elektřiny 

provedena a žádost na další období podána, vjezd do areálu pro velká auta přes 

parkoviště – informace u p. Aubusové, byl pořízen reproduktor na cvičení žen.

2. So0ball – oprava traktůrku stála 7.823,- Kč, avšak nesekají, zajišťují si to jinak. Z peněz 

dě@ – není to trochu „přes čáru“? Již zaplaJli 1.100 a 1.800, 11.6. budou plaJt další.

Při turnaji kadetů vzhledem k použi@ školního hřiště vše O.K., u turnaje žáků 

trochu nepořádku, tak uvidíme, jak to bude u turnaje žákyň.

Vedoucí jednotlivých oddílů – žákyně – L. Dušek, žáci – T. Dušek, kadeJ – Kosť, 

Rejentová, junioři a muži – Čapek, Šimůnek, ženy - Kučera

3. Předběžné obsazení tělocvičny – kvůli jednání na MMHK, abychom věděli, kolik hodin 

obsadíme (doladíme s jednotlivými vedoucími).

4. Schůzka na MMHK – zúčastní se Wolgner, Kubín, Di�rich (Kubínová) – návrhy na naše 

požadavky: tréninková stěna místo 2 polí plotu, zázemí na beach volejbal – zástěna, 

stříška, stolek, budou potřeba nové lavičky – místy je zpuchřelé dřevo, bude nějaký 

prostor pro nás na uložení náčiní v nové tělocvičně?, u so0ballu úprava hřiště do 

konce března, u volejbalu do konce dubna.

5.  Na další schůzi výboru (srpen) je potřeba, aby se stávající členové vyjádřili, zda mají 

zájem pokračovat v práci výboru či nikoliv.

6. P. účetní byly předány seznamy na mzdy trenérů.

7. Odměna pro Jiřího Boušu za udělání tréninkového stojanu pro volejbal. Odměna půjde

z peněz volejbalu kadetek. 

8. Do příš@ schůze je nutné pouvažovat nad výší příspěvků na další cvičební rok s @m, že 

stávajícím členům bude prominut 1. půlrok (kvůli covidu).

9. Na vybavení odboru všestrannosJ jsme obdrželi 5.000,- (bude upřesněno po 26.6.) a 

dalších 9.300,- Kč na žíněnky.

10.  Je potřeba provést revizi tlakové nádoby ve studni – zajis@ Di�rich.

11. Příš@ schůze – 18.8. od 18,00 u Kubínů.

Zapsala: Kubínová


