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Zápis z výroční členské schůze oddílu nohejbalu TJ Spoje Praha a 
NOHEJBAL ŽIŽKOV, z.s. 

 
Datum konání: 8.12. 2017 
Místo konání: Terasa tenisu TJ Spoje Praha (restaurace SPOJKA) 
 
Program schůze: 
 

1. zahájení, přivítání přítomných 
Schůzi zahájil předseda oddílu Viktor Epstein, který přivítal 11 zúčastněných dle presenční 
listiny, která je přílohou tohoto zápisu. 
 

2. Stav hospodaření za rok 2017 a stanovení příspěvků na rok 2018 
V. Epstein seznámil přítomné s hospodařením za rok 2017 a založením nového 
bankovního účtu pro potřeby spolku NOHEJBAL ŽIŽKOV, z.s. 
účet je veden u FIO banky, číslo účtu: 2501213302 / 2010 
Vše k bankovnímu spojení na našem webu ZDE. 
 

 v pokladně je zůstatek k dnešnímu dni 13.174,-Kč (nohejbalový oddíl TJ SPOJE) 

 na výše zmíněném účtu je k dnešnímu dni 12.733,80Kč (NOHEJBAL ŽIŽKOV, z.s.) 

 finanční prostředky nohejbalového oddílu TJ SPOJE budou převedeny do pokladny 
nebo na účet NOHEJBAL ŽIŽKOV, z.s. v 1Q 2018 

 oddílový členský příspěvek na rok 2018 byl stanoven na 3.000,-Kč (resp. 1.000,-Kč ve 
zvláštních případech, člen nezapsaný na soupisku pro pražskou soutěž) 

 splatnost oddílového příspěvku je 14. ledna 2018. Jedná se o nejpozdější možný 
termín pro složení příspěvku v hotovosti, nebo pro připsání na výše uvedený účet! 
Pozdější zaplacení znamená nemožnost startovat v příští sezóně pražské soutěže! 

 
Výbor i členi NOHEJBAL ŽIŽKOV, z.s. děkují oběma sponzorům. 

 
3. Zhodnocení uplynulého roku 2017 

a) účast v dlouhodobé soutěži: 

 pochvala týmu A za 2.místo ve třetí třídě a postup do 2. Třídy (finanční 
odměna ze svazu) 

 uznání týmu B, který udržel bez problémů 4.třídu a obsadil hezké 4. místo 
b) aktivity oddílu i jednotlivců v roce 2017: 

 účast delegátů (V.Epstein, P.Samohejl) na volební hromadě Pražského 
nohejbalového svazu v lednu (více na našem webu ZDE) 

 organizace tréninkových nedělí v zimním období (P.Jouza) 

 pravidelné aktualizace (reportáže ze zápasů a turnajů, informování o dění 
v oddílu, využívání aplikace Doodle, naplňování videokanálu YOU TUBE 
(Spoje) a YOU TUBE (Nohejbal Žižkov), informace o dalších akcích a 
aktivitách…) webu našeho oddílu (http://nohejbalspoje.webnode.cz/, resp. 
www.nohejbalzizkov.cz). 

 zimní soustředění v alpském Hinterstoderu (zrušeno - nízký počet zájemců) 

 pořádání 2.ročníku turnaje Viktor Trophy (1.3.2017) (P.Jouza, P.Samohejl) 

http://nohejbalspoje.webnode.cz/administrativa-faq/dokumenty-spolku/?_ga=2.194212973.1533418286.1494251077-346790114.1467619423
http://nohejbalspoje.webnode.cz/akce-oddilu-schuze-turnaje-soustredeni/vyrocni-schuze-oddilu/a2017-schuze-prazskeho-nohejbaloveho-svazu/?_ga=2.152200304.83019975.1493907407-346790114.1467619423
https://www.youtube.com/channel/UCPOhF-SCm4sMAzZ4GEmI6qQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCPOhF-SCm4sMAzZ4GEmI6qQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCQ6adPWBliMs3HV-KBlyXaQ
http://nohejbalspoje.webnode.cz/
http://www.nohejbalzizkov.cz/
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 účast na aktivu rozhodčích a plnění úkolů rozhodčího v pražských 
dlouhodobých soutěžích (P.Samohejl) 

 letní soustředění v Chocni (14.16.7.2017) (P.Jouza, P.Samohejl), podrobnosti 
na našem webu ZDE. 

 pořádání velkého turnaje BALKAN CUP 2017 26.8.2017 za účasti 22 týmů 
(P.Jouza, P.Samohejl, V. Epstein) - podrobnost na našem webu ZDE. 

 pořádání turnaje Láďa Cup u příležitosti významného životního jubilea Ládi 
Pellera, viz ZDE(L.Peller, P.Jouza) 

 úspěšné individuální účasti na turnajích (1.místo turnaj v Kouřimi, 4.místo 
turnaj ve Vinoři) (viz ZDE), 2. a 3.místo turnaj v Běchovicích, 1.místo Voznice, 
1.místo Kozojedy, 2. a 3. místo Harley Davidson Club, 1.místo Veltěžské sako, 
1.-4.místo turnaj na Květnici, 3.místo Kralupy, 1.místo Čimice, 1.místo 
Královice) více informací na našem webu ZDE, poháry k vidění ve vitríně na 
Spojích. 

 
4. Přijímání nových členů 

Nově přijímaní členi se stávají výlučně členy NOHEJBAL ŽIŽKOV, z.s. Přestupní lístky 
budou vyplněny rovněž na NOHEJBAL ŽIŽKOV, z.s. Přílohou tohoto zápisu je přihláška 
do NOHEJBAL ŽIŽKOV, z.s., k použití pro zájemce o členství (vyplněnou a podepsanou 
přihlášku předejte kterémukoliv členovi výboru - děkujeme). Podrobněji k přijímání nových 
členů také na našem webu ZDE. 
Termín předání potvrzených přestupních lístků od mateřského klubu je stanoven do 14. 
ledna 2018. 
O přijmutí nových členů bude rozhodováno výlučně na základě stanov NOHEJBAL 
ŽIŽKOV, z.s.! Aktuální znění stanov ke stažení ZDE. 
Výbor NOHEJBAL ŽIŽKOV, z.s.  je spokojen se zájmem hráčů o členství v našem oddíle a 
s nárůstem členské základny v tomto roce. Výbor je obecně příznivě nakloněn rozšiřování 
členské základny. Důvodem je zvýšení příjmů z členských příspěvků, lepší využití 
tréninkových možností (plná obsazenost hřiště/haly), stabilizace hráčské základny a 
optimální nasazování hráčů v dlouhodobých soutěžích. 

 
5. Transformace nohejbalového oddílu TJ SPOJE PRAHA na právnickou osobu 

NOHEJBAL ŽIŽKOV, z.s. 
V Epstein konstatoval, že NOHEJBAL ŽIŽKOV, z.s. byl založen dle zápisu z členské 
schůze 2016 (podrobnosti k založení na našem webu ZDE) a zároveň sdělil přítomným, že 
toto je poslední výroční členská schůze nohejbalového oddílu TJ SPOJE PRAHA. 
Od následující hrací sezony 2018 bude náš oddíl hrát za nově založenou právnickou 
osobu NOHEJBAL ŽIŽKOV, z.s. Administraci s tím související směrem k Pražskému 
nohejbalovému svazu a v souvislosti s účastí v dlouhodobé soutěži zajišťuje V.Epstein. 
Ke stávajícím týmu A (2. třída) a týmu B (4. třída) přibude tým C, který bude přihlášen do 
6. třídy. 
 

6. Předběžné personální obsazení družstva A, B a C pro start v dlouhodobé soutěži 
Nominace: 

 A tým: Grametbauer, Jouza, Macálka, Stára, Strouhal, Vokáč 

 B tým: Bacík Pavel, Bláha, Bohata, Gubčo, Hruška, Pfeifer 

 C tým: Bacík Čeněk, Epstein, Kovář, Malát, Mitrovský Petr, Mitrovský Tomáš, 
Peller, Přívětivý, Samohejl, Sült 

http://nohejbalspoje.webnode.cz/akce-oddilu-schuze-turnaje-soustredeni/soustredeni-vylety-spolecne-akce/a2017-soustredeni-chocen/?_ga=1.84995611.346790114.1467619423
http://nohejbalspoje.webnode.cz/turnaje/balkan-cup-2017/
http://nohejbalspoje.webnode.cz/turnaje/lada-cup-2017/
http://nohejbalspoje.webnode.cz/hrajeme-reportaze-vysledky-vse-krome-prazske-souteze/turnaje-annonce-reportaze-vysledky/
http://nohejbalspoje.webnode.cz/hrajeme-reportaze-vysledky-vse-krome-prazske-souteze/turnaje-annonce-reportaze-vysledky/a2017/
http://nohejbalspoje.webnode.cz/administrativa-faq/faq-/
http://files.nohejbalspoje.webnode.cz/200009269-6a53b6b4cf/2017-02-23-Nohejbal%20Zizkov-1-Stanovy.pdf
http://nohejbalspoje.webnode.cz/akce-oddilu-schuze-turnaje-soustredeni/vyrocni-schuze-oddilu/a2017-03-15-nohejbal-zizkov-z-s-uz-existujeme/?_ga=2.40917991.411616374.1505628814-1931803502.1495108867
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 zranění hráči, kteří se rozhodují pro odklad hraní pro rok 2018: Albert, Kalista, 
Kašpar 

 
Konečné rozdělení a vytvoření soupisek může být upraveno dle aktuální situace před 
konečným nahlášením soupisek během měsíce března 2018. 
 
K uvedenému je třeba zdůraznit: 

 Družstvo A hraje 2.třídu, družstvo B 4.třídu a družstvo C 6.třídu dlouhodobé soutěže 

 U hráčů zařazených do družstev B a C se předpokládá i výpomoc (fluktuace) 
v soutěži vyšších tříd 

 Tento systém soutěže klade zvýšené nároky na sledování fluktuací a dodržování 
pravidel pro fluktuace dle soutěžního řádu dlouhodobé soutěže. Za tuto evidenci a  
a nastupování hráčů odpovídají kapitáni jednotlivých družstev. 

 Kapitán týmu A je P. Jouza, kapitán týmu B nebyl zatím stanoven, kapitán týmu C je 
V.Epstein 

 
7. Organizace hřiště, hrací plán a další aktivity pro rok 2018 

 Hrací a tréninkové dny 
Hrací dny pro zápasy na domácím hřišti jsou stanoveny takto:  
Tým A  úterý 
Tým B pondělí 
Tým C úterý 
Tréninkový den pro všechny týmy čtvrtek. 
Koordinaci zajištění křížové obsazenosti hřiště pro úterní zápasy zajišťuje u 
Pražského nohejbalového svazu V.Epstein. 
Ostatní dny budou nabídnuty k pronájmu a k využití tenisové škole. 

 9.-11.3. 2018 - HINTERSTODER - zimní alpské soustředění 
víkend 9.-11.března 2018, přihlášky do 14.1. 2018 se zálohou 2.250,-Kč, 
předpokládaná celková cena (ubytování a polopenze), SKIpas si platí každý 
účastník na místě individuálně. Informace a organizace V. Epstein 

 14.3. 2018 - VIKTOR TROPHY (3.ročník) 
středa 14.3. 2018 od 20:00, turnaj pro zvané (organizace P.Jouza, V.Epstein) 

 Licence rozhodčího 
Vzhledem k našemu postupu do druhé třídy pražské soutěže vyvstala potřeba 
zajistit určitý počet (6) zápasů odpískaných "naším" rozhodčím. Bližší informace pro 
zájemce o získání licence rozhodčího úrovně „D“ připraví P.Samohejl. Školení 
rozhodčích a zkoušky proběhnou v březnu 2018. 

 brigáda 
přelom března - dubna, všichni srdečně zváni!!! Přesný termín bude s ohledem na 
klimatické podmínky upřesněn patrně až během března. Předpokládané práce: 

o úprava hřiště a jeho rozšíření 
o montáž a postavení nového přístřešku 
o úprava zeleně 

Informace k brigádám i zajímavosti z minulých brigád (včetně videofilmu) ZDE, 
(organizuje V.Epstein, P.Jouza). 

 14.-17.7. 2018 - „IRON RUDA“ - letní soustředění Staré Splavy 
v termínu sobota - úterý (!!!) 14.-17.července 2018 proběhne letní soustředění 
tentokrát ve Starých Splavech na břehu Máchova jezera. Přihlášky do 28.3.2018 se 

http://nohejbalspoje.webnode.cz/akce-oddilu-schuze-turnaje-soustredeni/soustredeni-vylety-spolecne-akce/brigady/
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zálohou 1000,-Kč (informace a organizace P.Jouza). Podrobnosti sledujte na webu 
ZDE. Všichni srdečně zváni - nezapomeňte, že účastníkem může být i rodinný 
příslušník (manželka, milenka, děti vlastní i nevlastní…) - funguje to skvěle. 

 25.8. 2018 - BALKAN CUP (2.ročník) 
2. ročník největšího pražského turnaje proběhne opět v poslední srpnovou  sobotu 
na našich třech (čtyřech) hřištích (organizace P. Jouza, P.Samohejl, V.Epstein). 

 
8. Diskuse a závěr 

 V. Epstein upozornil na: 

 lepší využití středečního pronájmu haly v zimním období 

 zlepšení aktivity při údržbě, úpravě, úklidu hřiště a veškeré součinnosti (kropení, 
přinesení míčů, počítadla atd.) 

 dochvilnost při nástupu na zápasy a tréninky a zlepšení používání systému Doodle 
(P. Jouza). 

V. Epstein na závěr poděkoval zúčastněným za účast a popřál sportovní úspěchy do 
sezony 2018 
 
Zapsal: Viktor Epstein 
Doplnil: P.Samohejl 
prosinec 2017 
 
příloha 1: prezenční listina 
příloha 2: přihláška do NOHEJBAL ŽIŽKOV, z.s. 

http://nohejbalspoje.webnode.cz/akce-oddilu-schuze-turnaje-soustredeni/soustredeni-vylety-spolecne-akce/a2018-soustredeni-stare-splavy/
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P Ř I H L Á Š K A
1

 

za člena NOHEJBAL ŽIŽKOV, z.s. 
 
 
Příjmení:____________________________________ Jméno: ____________________________ 
 
Trvalé bydliště: 
 

Ulice a číslo_____________________________ PSČ|__|__|__| |__|__| město________________________ 
 
Kontaktní adresa

2
: 

 

Ulice a číslo_____________________________ PSČ|__|__|__| |__|__| město________________________ 
 

Rodné číslo: |__|__|__|__|__|__|/|__|__|__|__| 
 

Číslo registrace sportovce
3
: |__|__|__|__| 

 

Telefonní číslo: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Emailová adresa: ____________________________________ @ _________________ . _______ 
 
Souhlas zákonného zástupce

4
: 

 
Příjmení a jméno: _____________________________ Podpis: _____________________________ 
 
Prohlašuji, že jsem se seznámil se stanovami výše uvedeného spolku, se kterými souhlasím. Stanovy tvoří nedílnou 
součást této přihlášky. 
 
Datum ____ / ____ 20___ 
 
Podpis žadatele: __________________________________________________________________ 
 
 
Záznamy výboru NOHEJBAL ŽIŽKOV, z.s.

5
 

 
Přihláška byla projednána výborem dne ___/___ 20___ s výsledkem: ________________________ 
 
POZNÁMKA: _____________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

                                                           
1
 Vyplňujte čitelně hůlkovým písmem 

2
 Pokud je rozdílná od trvalého bydliště 

3
 Bylo-li přiděleno nohejbalovým svazem 

4
 V případě nesvéprávného žadatele 

5
 Zde nevyplňujte - slouží pro záznamy výboru NOHEJBAL ŽIŽKOV, z.s. 


