
SOKOL Zaječice, z. s. 
Zápis ze schůze Výkonného výboru 

konané dne 5. 4. 2022 
 
Přítomní členové VV: D. Kasl, , P. Šnajberk, L. Sadecký, J. Kapinos, M. Láska 
Hosté: M. Staruch, O. Hůlka, M. Špaček 
 
Nové: 
1. Fotbal děti: J. Kapinos oznámil spuštění 2. části programu UEFA Disney Playmakers, 
začíná již 19. dubna. Během jednoho dne od oficiálního spuštění ze strany FAČR jsme zajistili propagaci na 
FB Sokola, výrobu plakátů a mailing na MŠ, ZŠ, obecní úřady a fotbalové kluby v našem regionu. Nyní 
čekáme na počet přihlášených dětí a věříme, že program zaujme alespoň stejně jako v 1. části. Za sdílení 
příspěvku na FB Sokola všem předem děkujeme. 
2. Fotbal muži: tréninky probíhají standardně, za sebou máme první dva zápasy – oba vítězné. Věříme, že 
takto budeme pokračovat i dále. 
3. Marketing: D. Kasl prezentoval návrh marketingového plánu pro potenciální sponzory Sokola Zaječice – 
proběhla diskuze, poznámky zapracujeme a výsledek budeme prezentovat na VH – členům pošleme 
k nahlédnutí před VH. 
4. Finance do oddílů: diskuze na téma rozdělování „obecných“ peněz do jednotlivých oddílů Sokola. M. 
Láska připraví podrobný rozpis a návrh klíče pro rozdělování a způsob a termín proplácení. VV se na toto 
téma sejde před VH, kde bude prezentovat výsledek. 
5. Kabina rozhodčích: L. Sadecký upozornil na potřebu rekonstrukce šatny rozhodčích – jakmile 
zprovozníme venkovní buňku, provedeme. 
6. Hospoda: O. Hůlka požádal, zda by VV schválil další podnájem objektu hospody. Jako důvod uvedl, že 
chce hospodu dále rozvíjet, ale potřebuje k tomu přizvat partnera. VV hlasoval o schválení dalšího 
podnájmu: 4 pro, 1 se zdržel (J. Kapinos). VV se dohodl, že souhlas bude zpracován formou dodatku 
k platné podnájemní smlouvě, s uvedením těchto podmínek: výše dalšího podnájmu nepřekročí výši 
podnájemného stanovenou dle aktuální podnájemní smlouvy, ostatní body této smlouvy a závazky z ní 
plynoucí zůstanou nezměněny. 
7. Brigáda: pravidelná v sobotu (přesunuta kvůli počasí) – členům Sokola se bude do brigád počítat pomoc 
při dokončení dětského hřiště. Na multifunkčním hřišti proběhla brigáda (zajistil P. Durák, díky) před 
posléze odloženým turnajem v nohejbalu. 
8. Stav hřiště: nabídka revitalizačních prací od Vlašimi: prošli jsme jednotlivé položky rozpočtu, některé 
body dokážeme svépomocí nebo levněji. Finální rozpočet bude ještě zpracován (P. Šnajberk, M. Láska). 
9. Web sokolzajecice.cz: úprava designu (M. Staruch): prezentace pokroků při úpravě designu, novou verzi 
spustíme během příštího týdne, prezentace na VH. 
10. Termín VH: sobota 23. 4. 2022 od 16 hodin v Oksfordu. Pozvánku včetně programu pošleme mailem, 
bude vyvěšena na nástěnce Sokola Zaječice, ve vitrínách v Zaječicích a Kovářovicích a v Oksfordu. 
 
Z minulých VV: 
Termíny brigád: od března 2022 nový systém: pravidelně každou druhou sobotu v měsíci od 9 do cca 11 
hodin. 
1. Spolkový rejstřík: VV provede v nejbližším možném termínu zápis změny – podáno (M. Láska). 
2. Florbal děti: tréninky běží. Snižovače branek zaplacené, čekáme na dodávku. 
3. Unimobuňka na nářadí/traktůrek: Kuba Kail instaloval rámy vrat, zbývá oplechování – plechy od P. 
Šnajberka – čekáme na počasí. Zjistit podmínky pojištění věcí uvnitř (D. Kasl). 
4. Střecha: zatéká do hospody – prohlídka, náprava (oslovíme S. Hrušku). 
5. Elektroinstalace k čerpadlu pro závlahu: zbývá zprovoznit čidla, je třeba vyřešit problém 
s elektromagnetickým ventilem, osadit 2 zásuvky do technické místnosti (O. Hůlka). 
6. Vrt: osadit vodoměr, zkolaudovat – řešíme. 
7. Vývod ven na kompresor: pro pravidelné čištění traktůrku. Realizace: do jara. 
8. Pozemek podél hřiště 378/11: domluveno s Kačkou Roučkovou, že dostaneme darem (vydražená cena: 
6083 Kč), Sokol zařídí převod a uhradí poplatky s tím spojené (D. Kasl, M. Láska) – řešíme. 
 
Příští schůze VV v Oksfordu v úterý 3. 5. 2022 v 19:30 hodin (v případě změny budeme informovat). Všichni 
jste zváni. 

Zapsal: David Kasl 


