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Zápis z výroční členské schůze oddílu nohejbalu TJ Spoje Praha 

 
Datum konání: 11.12. 2015 
Místo konání: Terasa tenisu TJ Spoje Praha 
 
Program schůze: 

1. -zahájení a prezence 
2. -seznámení s výsledky družstev A a B 
3. -seznámení se stavem finančních prostředků za rok 2015 
4. -seznámení s příspěvky na rok 2016 
5. -příprava hracího plánu a akcí pro rok 2016 + letní soustředění 
6. -hlasování o přijetí nového člena oddílu 
7. -diskuse 
8. závěr 

 
1- Zahájení a prezence 
 - přítomno  11 (viz prezenční listina) 
 - nepřítomno 5 
 
2- Seznámení s výsledky družstva A a B 
 - družstvo A se umístnilo ve 3. třídě krajské soutěže na 6 místě s 10 body. 
 - družstvo B se umístnilo v 5. třídě krajské soutěže na 2. místě s 24 body. Na druhém místě 
skončilo družstvo B díky vzájemným zápasům s družstvem Vinoř. 
 
3- Seznámení se stavem finančních prostředků za rok 2015 
 - pro rok 2015 se příspěvky odsouhlasily na 2.000,- Kč/hráč, které stačily na pokrytí celé činnosti 

oddílu (nákupu antuky, pronájem zimní haly, spotřebovanou vodu, pronájem válce na přípravu 
hřiště a sekání trávy v sezóně). 

 - po zaplacení pokuty 2.000,- Kč za nesprávný start hráče ve dvou zápasech a zaplacení 
závěrečného pohoštění formou rautu za 3.925,- Kč nám v pokladně zbylo 460,- Kč 

 
4- Odsouhlasení příspěvků na rok 2016 
 - na rok 2016 byl navržen a odsouhlasen příspěvek ve výši 2.000,- Kč 
 - tento příspěvek může být zaplacen dne 27. ledna 2016 večer při tréninku, nebo může být 

zaplacen na účet č. 1134015026 /3030 nejpozději do 31.ledna 2016 
 
5- Příprava hracího plánu a akcí na rok 2016 + letní soustředění 
 - družstvo A bude mít hrací den úterý 
 - družstvo B bude mít hrací den pondělí 
 - tréninkový den bude čtvrtek 
 - ostatní dny budou nabídnuty opět k pronájmu a k využití tenisové škole 
 - jarní brigády na hřišti dle počasí byly vyhlášeny na termín 29.3 a 31.3.2016. Čas brigády bude 

upřesněn předem. Podzimní brigáda bude domluvena dodatečně dle počasí. Byla navržena a 
odsouhlasena jednomyslně částka 100,- Kč jako penalizace za absenci na brigádě na osobu.  
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 - pro pořádání letního soustředění byl stanoven termín na 10. až 12. června 2016. Místo bude 
upřesněno v dostatečném předstihu. 

 
6- Přijetí nového člena 
 - projednána žádost Radka Maláta o přestupu do našeho oddílu 
 - přestup byl odsouhlasen jednomyslně všemi hlasy přítomných. 
 
7- Diskuse  
 - z ekonomického důvodu bylo navrženo lepší využití haly. Buď dlouhodobě přenechat užívání 

jednoho kurtu pro celé družstvo za úplatu, nebo nabídnout účast jednotlivcům rovněž za úplatu 
s možností hrát s námi. 

 
8- Závěr 
 - poděkování družstvu B za jeho výkon a postup do 4. třídy krajské soutěže. 
 - dále bylo poděkováno Pavlu Jouzovi a Petru Samohejlovi za organizaci letního soustředění. 
 - na závěr shlédli přítomní videofilm Petra Samohejla z letního soustředění pod názvem IRON 

RUDA 2015. 
 
Zapsal: Viktor Epstein 
prosinec 2015 
 
 
příloha: prezenční listina 
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