
 

Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 26. 9. 2022 

Přítomni: Veronika Bohadlová, DiS, Jeroným Holý, Jiří Hlaváček, Lidmila Martinková, Bc. Jarmila Drašnarová, 

Hana Svatoňová, Jana Černá, Radka Šrůtková, Vítězslav Doubek, Mgr. Pavel Bachura, Ing. Miloš Vondřejc, Ing. 

Pavel Sobotka 

Omluveni: Ing. Jeronym Holý, Renata Suchánková 

 

1. Starostka jednoty informovala, že škodní událost, která byla způsobena podvodným jednáním, je stále v řešení 

Policie ČR. 

2. Výbor projednal poplatky za pronájem sokolovny. Po diskusi starostka vyzvala k hlasování o konečném 

návrhu. Návrh byl schválen všemi přítomnými. Dokument bude zveřejněn na webových stránkách a je 

přílohou zápisu. 

3. Výbor projednal výši členských a oddílových příspěvků na rok 2023. Po diskusi starostka vyzvala k hlasování 

o výši členských a oddílových příspěvků. Návrh byl schválen všemi hlasy. Dokument bude zveřejněn na 

webových stránkách a je přílohou zápisu. Konečný termín zaplacení oddílových je 21. 12. 2022. 

4. V letošním roce opět proběhnou podzimní taneční kurzy pod vedením manželů Kyselých. 

5. Již 7. prázdninová KEŠ TRASA se uskutečnila od 1. 7. do 11. 9. Registrovalo se 55 účastníků a trasu 

dokončilo 32 keškařů.  

6. V důsledku zvyšování cen energií bude teplota v sokolovně snížena na 18 stupňů.  

7. 8. října naše jednota pořádá Župní přebor v přespolním běhu. Závodníci budou na své trasy vybíhat z prostoru 

před kinem. Zajištěn bude teplý čaj i občerstvení.  

8. Zároveň 8. říjen je významný den České republiky - Památný den sokolstva, je připomínkou „akce Sokol“, 

kterou na přímý rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha spustilo gestapo v noci ze 7. 

na 8. října 1941 a pozatýkalo vedení sokolských jednot a žup. Za účelem připomenutí si těchto událostí se 

sokolové sejdou v 15 hodin u kašny a společně se vydají k rozhledně na Šibeníku, kde na jejím vrcholu vztyčí 

sokolský prapor a zazní státní hymna.  

9. Informace ze schůze župy v Náchodě:  

- Starostka župy poděkovala za účast na pietní akci v Bohdašíně (účast Lídy a Zdeňka Martínkových) 

- Informace o možnosti koupě sletové známky, v roce 2023 bude koupě pro členy povinná 

- Výzva k uložení Kamenů zmizelých, jako připomínka obětí hrádouských Sokolů za druhé světové války 

- Informace o grantech KHK 

- Zaktualizovat vývěsku na župě 

- Informace o sportovních akcích 

10. Informace z činnosti lyžařského oddílu – sezonu zahájil LO netradičně na vodě. 3. září několik lodí vyplulo 

z loděnice ve Dvoře Králové nad Labem přes Žíreč, Kuks s cílem v Brodu. Akce se zdařila a 32 vodáků má 

krásné zážitky. 

11. 8. října proběhne revize vleku na Panské stráni. 

12. Termín Sokolské plesu je stanoven na 14. leden.  

13. Informace o cvičebním rozvrhu hodin v sokolovně. 

14. Poděkování účastníkům brigády, která se konala na začátku září za účelem úklidu v sokolovně i venku. Sešlo 

se 16 osob. 

Výročí v měsících září a říjnu: 

 Josef Svatoň st. 

 Eva Klimešová 

 Jiří Hlaváček st. 

Gratulujeme a přejeme pevné zdraví. 

 

 

Zapsala: Jarmila Drašnarová 

 

 



 

Členské příspěvky na rok 2023 

Členové děti do 18 let/v roce dosažení 18 let ještě/ 200,- Kč 

Členové studenti nad 18 let  300,- Kč 

Členové důchodci od 65 let /v roce dosažení 65 let už/ 200,- Kč 

Členové důchodci do 65 let 300,- Kč 

Členové od 19 let /nevyužívají sokolovnu nebo přilehlá sportoviště/ 300,- Kč 

Členové od 19 let /využívají sokolovnu nebo přilehlá sportoviště/ 500,- Kč 

Členky matky na rodičovské dovolené 300,- Kč 

Oddílové příspěvky na rok 2023 

Za každé další navštěvované cvičení nebo sportovní aktivitu budou vybírány jen u dospělých 

Členové děti do 18 let/v roce dosažení 18 let ještě/ 500,- Kč 

Členové důchodci od 65 let /v roce dosažení 65 let už/ 500,- Kč 

Členové od 19 let 500,-Kč 

  

Nečlenové 

Cvičení v sokolovně  1500,- Kč 

Jednotlivé vstupy 50,- Kč 

 
 

Poplatky za pronájem sokolovny (od 1.10.2022) 
   

Varianta pronájmu Celoročně  

Dospělí bez kuchyňky – hodiny 250 Kč/hod  

Dospělí bez kuchyňky – dny 1500 Kč/den  

Dospělí s kuchyńkou – hodiny 300 Kč/hod  

Dospělí s kuchyňkou – dny 2000 Kč/den  

Organizované dětské skupiny 
(např.skauti, apod.) 

½ sazeb pro 
dospělé  

Úklid * 150 Kč/hod  

Praní ubrusů * skutečné náklady  

Vratná kauce 5000 Kč  



   

K pronájmu bude vždy připočtena cena za spotřebovanou 

elektrickou energii za aktuální sazbu.  

   
* Pouze, pokud si úklid nebo praní ubrusů nezajistí nájemci sami. 

   
Hodinová sazba se účtuje, pokud sokolovna není pronajata přes celou noc 

Denní sazba se účtuje, pokud je sokolovna pronajata přes noc. Jestliže pronájem 
trvá déle, než 24 hodin, může být k dennímu pronájmu přidána hodinová sazba 

- příklad:   
- pronájem s kuch.  je od pátku 12 hod do soboty 12 hod - 2000 Kč 

- pronájem s kuch.  je od pátku 12 hod do soboty 14 hod - 2000 Kč+600 Kč 
Vratná kauce je pro případ poškození nebo rozbití 
inventáře  
nebo zanechání nepořádku.  Při dosavadních dobrých zkušenostech 

s nájemcem nemusí být kauce požadována.  

Ubytování – výše uvedené poplatky jsou platné pro ubytování skupin do 10 osob včetně. V 

případě většího počtu ubytovaných osob, uhradí nájemce za každou další osobu 50 Kč/noc 
(platí i pro děti) 

- příklad:   
-      ubytování skupiny 10 dospělých na 1 noc s kuchyňkou = 2000 Kč 

-      ubytování skupiny 11 dospělých na 1 noc s kuchyňkou = 2050 Kč 
    
Výbor T.J. Sokol Nový Hrádek si vyhrazuje právo v odůvodněném případě 
rozhodnout, jinak, než je v tomto ceníku uvedeno. 

   
 


