
Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Statenice

konané dne 13.10.2022 od 19,00 hod v Hospůdce na
fotbalovém hřišti

Přítomni: Jana Špičáková, Petr Poulíček, Lukáš Lorenc, Soňa Tobišková, 
Jan Petera, Bohuslava Krčková, Ivan Machálek 

Hosté: Zuzana Staňková, Michaela Schroglová

       
1.  Rybářský oddíl - pokus č. 2 nevyšel z důvodu pracovního vytížení 

pana Petra Tichého

2. Valná hromada – zápis byl odeslán (Župa, Okresní archív 
Dobřichovice).

3. Geometrický plán Caklová, Šmucr – trvá

4. Oddíl všestrannosti - S. Tobišková informovala, že všichni 
z cyklistického kroužku mají zaplacené příspěvky. L. Lorenc 
informoval, že všichni fotbalisté a přípravka mají zaplacené 
příspěvky.

5. Chata Sokol – do konce měsíce září měl být postaven plot u nově 
pronajaté chatky L. Lorenc informoval, že je v telefonním kontaktu 
s novým nájemcem o řešení náhradního termínu oplocení – Trvá

6. Sponzoring – trvá

7. Fotbalová přípravka - budou udělány plakáty (sociální sítě) na nábor
nových členů přípravky na další sezóně.

8. V sobotu 6.11. se bude v hospůdce na hřišti konat setkání seniorů. 
Současně se na fotbalovém hřišti bude konat fotbalový zápas. Je 
nutné domluvit se organizačně společně s Obecním úřadem o 
harmonogramu akcí, aby nedošlo k omezení setkání seniorů a 



fotbalového zápasu.

9. Dotace NSA z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti M. Maxy, požádal 
výbor J. Peteru, aby si vyžádal seznam žádostí, o které dotace bylo 
v uplynulém období žádáno.

10. Pohovor nových členů Sokola – z důvodu nemoci se omluvila 
paní Martina Machová.  Ing. Miroslava Šmardová byla všemi hlasy 
členů výboru Sokola přijata za nového člena.

11. Sponzorské dary S. Tobišková oslovila firmu Commatel, která 
přislíbila sponzorský dar ve výši 10 tisíc. Firma Michal Alexander 
přislíbil dotaci ve výši 5 tisíc korun. Obě dotace jsou ve formě 
vyjednávání.  L. Lorenc oslovil tři podnikatele, kteří slíbili 
sponzorské dary celkovou částku ve výši 100 tisíc korun.

12. Pokladna Sokola - na příští schůzi Sokola J. Špičáková předá 
sokolskou pokladnu B. Krčkové.

13. V sobotu 22.10 bude na fotbalovém hřišti pořádaná 
Halloweenská party nejen pro děti a teenegery, ale i pro dospělé. 
S.Tobišková a M. Schroglová nás podrobně seznámily se scénářem 
akce.

14. V sobotu 10.12. pořádá Sokol adventní zájezd do Vídně – 
přihlášky Z. Staňková

15. V neděli 23.10 se na fotbalovém hřišti bude konat Orientační 
běh J. Petera nás seznámil s programem. Trasa běhu bude 
k dispozici ještě několik následujících dní pro ty, co se nemohou 
nedělní akce zúčastnit.

16. Topoly kolem silnice – je pozván dendrolog, který odborně 
stromy prohlédne, v současné době není dán majitel stromů. Bude 
se řešit dodatečně.



17. I. Machálek oslovil firmu Dřevobis Horoměřice o sponzorování
našeho fotbalového klubu, smlouvy je do 31.12.2022. V návrhu je 
nová smlouvy na dva kalendářní roky v částce 6 tisíc za rok.

 Úkoly: 
 L. Lorenc bude kontaktovat nového pronajímatele chatky ohledně

oplocení
 Bude vytvořen plakát k náboru nových členů do fotbalové 

přípravky, zajišťuje L. Lorenc. P.Poulíček
 Dotace z NSA – kontaktovat M. Maxu – zajišťuje J. Petera

     

Příští schůze Sokola  - bude dodatečně upřesněna

Porada byla ukončena v 22:00 hod.

Dne 17.10.2022  zapsala Bohuslava Krčková


