
 
SOKOL Zaječice, z. s. 

Zápis ze schůze Výkonného výboru 
konané dne 7. 9. 2022 

 
Přítomní členové VV: D. Kasl, L. Sadecký, J. Kapinos, M. Láska, P. Šnajberk 
Přítomní hosté: Z. Hruška, V. Douda, O. Hůlka 
 
 
Nové: 
1. „Porcování medvěda“: týká se „obecných“ peněz (podnájem z hospody apod.), konkrétní částku 
k rozdělení za 2022 spočítá M. Láska do příštího VV. Pravidlo pro dělení schválené VV: 
50 % poměrově dle počtu členů / 50 % dle odpracovaných hodin - brigády (10 h x X členů = 100 % 
z poměrného poddílu, neodpracované hodiny propadají do rezervního fondu). 
2. Studna: vodoměr osazen, nafotíme, pošleme podklady ke kolaudaci – co nejdříve (D. Kasl). 
3. Elektroměr: přepíšeme na Sokol, vyúčtování vůči hospodě – lze zahrnout do provozních výdajů (dotace) - 
dokončit. Dodatek k podnájemní smlouvě: energie + vodné/stočné (nejprve ověříme ceny!) – M. Láska. 
4. Hřiště: závlaha – popsat postup-návod (L. Sadecký). 
5. Technická místnost: osadit 2 zásuvky do technické místnosti (O. Hůlka) 
6. Osvětlení: Instalace co nejdřív (4 nová světla) – během příštího týdne (O. Hůlka, P. Šnajberk) 
7. Fotbal muži: 
- Zakopnuté balony na okolní pozemky: požádáme o vracení, domluvíme postup s majiteli. 
- Přestup hráče ze Senohrab: řeší L. Sadecký. 
8. Vyklizení buňky na traktůrek: fotbalisti vyklidili, nyní třeba odvézt bordel (VV zajistí – viz brigáda), zbývá 
dodělat regály – fotbalisti během pracovních týdnů, materiál proplatíme. 
9. Fotbal holky/děti: řešíme finance s Vlašimí (J. Kapinos), malé děti: zbylo 9 z UEFA Playmakers, jsou 
přihlášené do soutěže – minipřípravka. UEFA Playmakers – přesun do Vlašimi. Vystavit fakturu svazu za jarní 
Playmakers. 
10. Rekonstrukce fotbalového hřiště: J. Kapinos zajišťuje zaměření, pak se rozhodneme, co dál. 
11. Multifunkční hřiště: zajistit projekty/rozpočty na dodělání (M. Láska, D. Kasl). 
12. Merch: objednat šály (50 ks), minidresy (50 ks), plus přijímáme návrhy na další produkty. 
 
13. Zaječické posvícení 28. 9.: Fotbalové odpoledne: 100 Kč vstupné, požádáme obec o příspěvek (OV 
ZajKov záštita). 
- 13:00: Velké holky versus Velké holky 
- 14:30: Stará garda versus Holubice 
- 15:45: Tombola 
- 16:30: Pohárový zápas Zaječice versus Nespeky 
- 19:00: Zábava, kapela 
 
Brigády: Je třeba doplnit nové členy. Tabulka evidence brigád pro doplňování: shorturl.at/dJOW4 (prosíme 
o kontrolu, pokud jsme vám nějakou brigádu nezapsali, doplňte nebo případně napište na mail výše). 
 
Brigáda: pravidelná v sobotu není nutná, jen je třeba během týdne odvozit bordel za kontejnerem. 
 
Z minulých VV: 
1. Buňka na nářadí/traktůrek: Zjistit podmínky pojištění věcí uvnitř (D. Kasl). 
3. 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. 
 
Zápisy z VV najdete na webu www.sokolzajecice.cz, v sekci Pro členy, heslo pro vstup: zaje2022 
 
Příští schůze VV v Oksfordu ve středu 5. 10. 2022 ve 20:00 hodin (v případě změny budeme informovat). 
Všichni jste zváni. 

 
Zapsal: David Kasl 
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