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

konané dne 2. 11. 2022 
 
Přítomní členové VV: D. Kasl, L. Sadecký, J. Kapinos, M. Láska, P. Šnajberk 
Přítomní hosté: Z. Hruška, V. Douda, M. Staruch, O. Hůlka, L. Vejmelka 
 
Nové: 
1. Dotace Můj klub 2023: Lyžaři – V. Douda informoval: noví členové děti (10), M. 
Setunská absolvuje trenérský kurz pro děti, licence C (na jaře); děti fotbal je třeba aktualizovat – dodá J. 
Kapinos 
2. „Porcování medvěda“: VV odsouhlasil model porcování do oddílů 33 : 33 : 33 (počet členů : počet 
aktivních členů - min. 1 závod/soutěž od sportovního svazu : počet brigád), bude aplikováno i za rok 2022 - 
referenční datum: 1. 11. VV odsouhlasil na základě dříve schváleného mechanismu částku k porcování na 
rok 2022: 65 tisíc Kč. Do příštího VV vedoucí oddílů doplní chybějící údaje (V. Douda, Z. Hruška/L. Sadecký) 
3. Studna: rozbor vody kvůli kolaudaci – nedopadlo dobře (není pitná), zajistit elektrorevizi (O. Hůlka). 
4. Vodné a stočné: přehlásíme z hospody na Sokol (výhodné) – D. Kasl/O. Hůlka/M. Láska 
5. Technická místnost: zbývá osadit 2 zásuvky do technické místnosti (O. Hůlka). 
6. Osvětlení hřiště: hotovo, 2 světla vyměněná, 2 byla špatně zapojená. 
7. Fotbal muži: 12. 11. rozlučka se sezonou po posledním zápase, fotbalisti si zajistí maso. 
Soustředění: v únoru, ve spolupráci s lyžaři (pokud pojedou). 
Šatna rozhodčí – z dotace rekonstruovat + dočistit chodbu: poptat zedníky, na základě předběžného 
rozpočtu vybereme – části lze brigádně, osadit dveře do sprch. Vyvrtat díry na nové praporky. 
Vybírání vstupného zajišťuje oddíl muži fotbal. 
L. Sadecký: poptal v okolních klubech výši oddílových příspěvků (nad rámec členských ve spolku) pro fotbal-
muži a co je v nich obsaženo: velmi rozdílné, oddílové příspěvky od 500 do 4000, většinou bez nutnosti 
brigád (placeno z příspěvků/dobrovolníci/z příjmů z provozování hospody) – většina klubů pouze fotbal, 
nikoliv další oddíly. Pokračování na dalším VV. 
8. Buňka na traktůrek: je třeba odvézt bordel po vyklizení (VV zajistí – lze brigádně), zbývá dodělat regály – 
fotbalisti během pracovních týdnů, materiál proplatíme. 
9. Nádrž: zazimovat, vypustit vodu (P. Šnajberk). 
10. Dětské hřiště: ověřit stav, zda je již přepsané na obec. 
11. Fotbal holky/děti: pokuta - zápas II. ligy, hlavně kvalita zázemí (podáno vyjádření) – 800 pokuta, platí 
Vlašim. 
12. Rekonstrukce fotbalového hřiště: J. Kapinos zajistil zaměření. 
13. Merch: přišly šály (50 ks) – cena 300,- prodejní. Poptáme zájem o vesty SKI u všech členů. 
14. Noví členové spolku: Šimon Bouša, Martin Grob, David Hradil, Vojta Hamouz (všichni fotbal, dohlášky, 
hrají již dlouhodobě) – VV souhlasí. 
15. Oddíl SKI: V. Douda: 4 běžci přihlášeni na 50. ročník Marcialongy za Sokol Zaječice. 
16. Vltava Run: zbývá najít 3 běžce, plus 2 do zálohy – pokud se do týdne nepřihlásí členové SZ, začneme 
poptávka nečleny v sousedství. AKTUALIZACE: tým je komplet, v případě zájmu se hlaste jako náhradníci 
17. Maškarní ples sportovců: 18. 2. 2023 – objednána kapela Altán, hledají se dobrovolníci/dobrovolnice na 
organizaci (vstupné, plakáty, tombola…) – děkujeme 
18. Zaječická dvacka: info, start v sobotu 5. 11. v 10 hodin u Oksfordu. 
19. Web sokolzajecice.cz: M. Staruch požádal o průběžné zasílání foto/info. VÝZVA na členy: posílejte 
historické fotografie – masopusty, plesy apod., děkujeme! (maros_staruch@hotmail.com) 

Z minulých VV: 
1. Multifunkční hřiště: zajistit projekty/rozpočty na dodělání (M. Láska, D. Kasl). 
2. Buňka na nářadí/traktůrek: Zjistit podmínky pojištění věcí uvnitř (D. Kasl). 
3. Hřiště: závlaha – popsat postup-návod (L. Sadecký). 
4. 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 7. 12. 2022 ve 20:00 hodin. Všichni jste zváni. 
Zapsal: David Kasl 

http://www.sokolzajecice.cz/
https://sokolzajecice.cz/pro-cleny

