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Zápis z výroční členské schůze oddílu nohejbalu TJ Spoje Praha 
 
Datum konání: 16.12. 2015 
Místo konání: Terasa tenisu TJ Spoje Praha 
 
Program schůze: 
 

1. zahájení, přivítání přítomných 
Schůzi jménem předsedy zahájil P.Samohejl, který přivítal 15 zúčastněných - viz 
prezenční listina. Pořadatelé děkují všem za vysokou účast. 
 

2. Stav finančních prostředků za rok 2016 a stanovení příspěvků na rok 2017 
V.Epstein seznámil přítomné s hospodařením za rok 2016 a s výhledem na rok 2017: 

 zůstatek k 29.12.2016 je 1.480,- Kč 

 příspěvek na rok 2017 je stanoven 3.500,- Kč 

 termín placení příspěvku na rok 2017 do 25.ledna 2017 

 plaťte osobně Viktorovi během tréninků, nebo na účet č: 1134015026  / 3030, 

VS: číslo registrace, nebo do poznámky pro příjemce uveďte své jméno - díky. 
Zpráva o hospodaření i výše příspěvku na příští rok bylo plénem odsouhlaseno 
jednomyslně. 
V.Epstein rovněž zmínil nutnost založení nového bankovního účtu. 

 
3. Volba a doplnění členů výboru 

V.Epstein navrhl vzhledem k rozsáhlosti agendy a množství pořádaných akcí (viz dále) 
rozšířit vedení oddílu o dva členy - P.Jouzu a P.Samohejla. 
Oba kandidáti byli plénem jednomyslně zvoleni. 

 
4. Zhodnocení uplynulého roku 2016 

a) P.Samohejl stručně (a kriticky) zhodnotil sezonu 2016 z pohledu umístění 
družstev A a B v dlouhodobé soutěži 

b) prezentace aktivit oddílu i jednotlivců v roce 2016 - přednesl P.Samohejl: 

 účast v Zimním poháru (poslední finančně oceněné místo) 

 připomenutí tréninkových nedělí v zimním období 

 propagace webu našeho oddílu (http://nohejbalspoje.webnode.cz/), 
aplikace Doodle a videokanálu YOU TUBE s filmy o aktivitách našeho oddílu. 

 zimní soustředění v alpském Hinterstoderu  

 pořádání turnaje Viktor Trophy 

 účast na aktivu rozhodčích a plnění úkolů rozhodčího v 1. třídě a v krajské 
soutěži 

 letní soustředění ve Vodňanech 

 úspěšné individuální účasti na turnajích (1.místo turnaj Rudy Jančára, 1.místo 
Memoriál Slávy Ptáka (Maják), 2. Místo Turnaj Mnětice 45+, 1.místo Sportuje 
celá Praha 8, 1.místo na turnaji O pohár starosty Prahy 1 a další…) 

 aktivní plnění povinností směrem k pražskému nohejbalovému svazu (účast 
našeho delegáta na volební hromadě) 

http://nohejbalspoje.webnode.cz/
https://www.youtube.com/channel/UCPOhF-SCm4sMAzZ4GEmI6qQ/videos
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 aktivní plnění povinností směrem k TJ SPOJE (účast našeho delegáta na 
výroční schůzi Jednoty) 

V rámci prezentace aktivit oddílu proběhlo promítání videofilmů: 

 Tutorial používání webu našeho oddílu a aplikace Doodle 

 Jarní brigáda 2016 

 Jak vyhrát - návod - Mnětice 45+ 

 Letní soustředění Vodňany 
(Filmy jsou k vidění na kanálu YOU TUBE). 

 
5. Přijetí nových členů 

Jan Kalista - pro 14 hlasů, zdržel se 1 
Václav Pfeifer - pro 15 hlasů 
Oba přijati. 

 
6. Transformace oddílu na právnickou osobu - tzv. Spolek 

V.Epstein a P.Samohejl seznámili přítomné se záměrem transformovat náš oddíl na 
právnickou osobu tzv. spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoník. Důvodem 
je snaha o lepší kontrolu majetku, resp. možnost pokusit se dosáhnout bez prostředníků 
na možné dotace, nebo sponzorské dary a jejich autonomní využití.  
 
K tomuto záměru bylo dále sděleno: 
 
a) Pro hráče - běžné členy spolku se nic nezmění. 

Žádná změna to není ani směrem k pražskému nohejbalovému svazu a pro účast v 
dlouhodobé soutěži… 

b) Legislativně proces transformace bude ve stručnosti obnášet: 

 Sepsat stanovy (stanovit jméno, stanovit adresu, obstarat souhlas vlastníka 
nemovitosti…) 

 Obstarat všechny další dokumenty (buď osobně, nebo zprostředkovatelsky) 

 Připravit buď ustavující schůzi, nebo vznik ustanovit souhlasem zakladatelů 

 Vyhotovit zápis ze schůze  

 Zápis z ustavující schůze s listinou přítomných (postačí prosté podpisy) a další 
dokumenty (formulář, souhlas statutárních orgánů, členů kontrolních orgánů a 
jiných a čestná prohlášení, že splňují podmínky pro výkon funkce…) s kolky a 
ověřenými podpisy vložit na rejstříkový soud… 

c) Přítomní jednomyslně přijali následující tři body jako usnesení: 
1. Viktor Epstein, Pavel Jouza a Petr Samohejl jsou pověřeni dále pracovat na 

transformaci našeho oodílu na zapsaný spolek - dle parametrů dle bodu 6.a) 
tohoto zápisu 

2. tato transformace však nemusí proběhnout - je na uvážení výše jmenovaných 
zda tento proces dokončí nebo přeruší, pokud to budou okolnosti vyžadovat 

3. odměna za tuto činnost i pozdější odměna za práci v orgánech spolku bude za 
úplatu, jejíž výši navrhne statutární orgán. Výdaje na transformaci budou 
čerpány z finančních prostředků oddílu. 

d) V rámci diskuse byly nejčastěji jako nejvhodnější název budoucího spolku 
navrhovány následující varianty: 

 Nohejbal Žižkov, z.s. 

 Nohejbalisté Žižkov, z.s. 
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 Nohejbalový spolek Žižkov 

 Spolek nohejbalistů Žižkov 

 Nohejbal Balkán, z.s. 

 Nohejbalisté Balkán, z.s. 

 Nohejbalový spolek Balkán 

 Spolek nohejbalistů Balkán 
V tomto smyslu byli požádáni pověření členi jednat a některý z těchto názvů, nebo jeho 
derivátů, vybrat s ohledem na použitelnost a nezaměnitelnost dle elektronického rejstříku 
ministerstva spravedlnosti. 
 

7. personální obsazení družstva A a B 
přítomným byly pro další rozhodování představeny tři varianty personálního obsazení 
družstev A a B pro nadcházející sezonu dlouhodobé soutěže. 
Varianta P.Jouzy (tzv. Pavlo-Kubova varianta), varianta V. Epsteina (varianta Viktor) a 
nezávislý alternativní návrh V.Kováře (tzv. varianta Zevling). 
Po rozsáhlé diskusi byla nakonec přijata všemi přítomnými Pavlo-Kubova varianta: 
 

Pavlo-Kubova varianta 

A B 

fl
u

kt
u

ac
e 

 Pavel B.  f 

 Pavel J. f 

Kuba Jarda f 

Gramec Viktor f 

  Karel f 

  Tomáš f 

David Martin V. ? 

Petr S.     

Aleš Honza f 

  Radek M. f 

  Venca f 

Martin S.     

 
K uvedenému je třeba zdůraznit: 

 Družstvo A hraje 3.třídu a družstvo B 4.třídu dlouhodobé soutěže 

 U hráčů zařazených do družstva B se předpokládá i výpomoc v soutěži 3.třídy 

 Tento systém soutěže klade zvýšené nároky na sledování fluktuací a dodržování 
pravidel pro fluktuace dle soutěžního řádu dlouhodobé soutěže. Za tuto evidenci a 
řazení a nastupování hráčů odpovídá P.Jouza. 
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 Vedoucím týmu A je P. Jouza a týmu B V.Epstein 
 

8. Organizace hřiště, hrací plán a další aktivity pro rok 2017 

 Hrací a tréninkové dny 
družstvo A bude mít hrací den pondělí, družstvo B úterý, tréninkový den bude 
čtvrtek společný pro obě družstva. Ostatní dny budou nabídnuty k pronájmu a 
k využití tenisové škole. 

 16.1.2017 - valná hromada pražského nohejbalového svazu 
delegáti V.Epstein a P.Samohejl - schváleni jednomyslně 

 17.-19.2. 2017 - HINTERSTODER - zimní alpské soustředění 
víkend 17.-19.2.2017, přihlášky do 20.1. 2017 se zálohou 400,-Kč, předpokládaná 
celková cena (ubytování) 2.400,-Kč (informace a organizace Viktor) 

 1.3. 2017 - VIKTOR TROPHY (2.ročník) 
středa 1.3. od 20:00, oslovíme konkrétní osoby z konkrétních týmů… (organizuje 
Pavel J.) 

 2.3. 2017 - shromáždění delegátů TJ SPOJE 
delegáti V.Epstein a P.Samohejl - schváleni jednomyslně 

 brigáda 
přelom března - dubna, všichni srdečně zváni !!! - viz též videofilm . Přesný termín 
bude včas upřesněn s ohledem na klimatické podmínky. Organizuje V.Epstein. 

 14.-16.7. 2017 - „IRON RUDA“ - letní soustředění 
v termínu dohodnutém již v létě (bohužel ne ve Vodňanech - tento termín je již 
obsazený), přihlášky do 31.5.2017 se zálohou 1000,-Kč (informace a organizace 
P.Jouza). Podrobnosti budou upřesněny. Všichni srdečně zváni - nezapomeňte, že 
účastníkem může být i rodinný příslušník (manželka, milenka, děti…) - funguje to 
skvěle. 

 26.8. 2017 - BALKAN CUP - letní turnaj 
pod pracovním názvem BALCAN CUP je nezávazně uvažováno o organizaci 
velkého turnaje v sobotu 26.8.2017 na našich třech (čtyřech) hřištích (připravuje 
Pavel J., pomáhá Petr S. a Petr M.) 

 
9. Diskuse a závěr 

 V. Epstein upozornil na lepší využití haly v zimním období. Nečleni oddílu jsou na 
tréninku vítáni (!!!) za dříve dohodnutých podmínek. 

 P.Samohejl apeloval na aktivnější činnost členů při údržbě, úpravě a přípravě hřiště 
(úklid, kropení, přinesení míče, počítadla, atd…) a používání systému Doodle a 
dochvilnost při nástupu na zápasy i tréninky. 

 P.Samohejl upozornil na organizačně náročný plán aktiv oddílu v příštím roce (viz 
část 6. a 8. tohoto zápisu) a požádal všechny členy o maximální snahu pomoci při 
organizaci a nápomoc a proaktivní přístup při akcích oddílu. 

 
 
Zapsal: Viktor Epstein, Petr Samohejl 
Doplnil: P.Jouza 
prosinec 2016 
 
příloha 1: prezenční listina 
příloha 2: foto (J.Albert) 
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