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Zápis členské schůze oddílu NOHEJBAL ŽIŽKOV, z.s. 

 
Datum konání: 7.prosince 2018 
Místo konání:  areál tenisu -terasa 
Čas konání:  18:00 
Schůzi vedl:  Viktor Epstein 
 
Program schůze: 
 
1. Zahájení, přivítání přítomných 
Schůzi zahájil předseda oddílu Viktor Epstein, který přivítal výbor spolku a přítomné dle prezenční 
listiny, která je přílohou tohoto zápisu. 
 
Na úvod účastníci shlédli dvě krátká videa ze soustředění oddílu ve Vodňanech - film Vodňany a 
Pohoda ve Vodňanech. Oba filmy vznikly z fotografií a záběrů pořízených účastníky (střih  Petr S.). 
Filmy je možno shlédnout na našem You Tube kanálu ZDE. 
Rovněž v premiéře byly členům představeny promo videa na Balkan Cup 2019. 
 
2. Poděkování: 
Viktor Epstein poděkoval členům, kteří se zasloužili o sponzorské dary, jmenovitě: Pavel Bacík, 
Ladislav Peller, Aleš Macálka, Viktor Epstein 
Dále poděkoval: 
- hlavnímu koordinátorovi úprav v areálu nohejbalu: Pavlu Jouzovi 
- týmu C za postup do 4. třídy 
- oběma našim rozhodčím (Jarda A., Petr S.) za plnění si povinností rozhodčích a tím i plnění 
povinností spolku směrem k Pražskému nohejbalovému svazu 
 
3. Hospodaření 
Zprávu o hospodaření za rok 2018: přednesl Petr Samohejl. Zejména ocenil, že letos poprvé 
objem financí získaných od sponzorů, dary od členů, z pronájmů dlouhodobých i krátkodobých, 
odměn z Pražského svazu a z jiné činnosti (sběr železa, apod…) překročil částku z členských 
příspěvků. 
Rovněž upozornil, že si plníme své povinnosti a na rejstříkový soud vkládáme požadované 
dokumenty (např. účetní závěrku za rok 2017 – podrobnosti na našem webu ZDE). Rovněž i účetní 
závěrka za tento rok bude vložena na rejstříkový soud v průběhu roku 2019. Dokumenty našeho 
spolku uložené na rejstříku můžete stahovat přímo na portálu Justice.cz TADY. 
 
4. Investice pro rok 2019 a výše členského příspěvku pro rok 2019 
Přítomní byli seznámení s výhledem investic a rozsahem prací v roce 2019 a s tím spojené výše 
příspěvků. Příspěvky byly stanoveny na 3.000,-Kč pro členy, kteří se účastní pražské soutěže a 
1.000,-Kč pro členy, kteří nebudou registrováni pro účast v pražské soutěži. Tyto příspěvky musí 
být zaplaceny jednotlivými členy do 30.ledna 2019. 
Příspěvek je možno platit osobně na trénincích Viktorovi, nebo převodem na účet spolku: 
 
2501213302 / 2010 (FIO banka), ze zaslané částky musí být patrné kdo (případně za koho) platí. 
Další info k bankovnímu spojení ZDE. 

https://www.youtube.com/watch?v=g9Zz40A5-44
https://www.youtube.com/watch?v=zV0NYBTLL_o
https://www.youtube.com/channel/UCQ6adPWBliMs3HV-KBlyXaQ/videos?view_as=subscriber
https://www.nohejbalzizkov.cz/akce-oddilu-schuze-turnaje-soustredeni/turnaje-a/balkan-cup-2019/
https://www.nohejbalzizkov.cz/akce-oddilu-schuze-turnaje-soustredeni/vyrocni-schuze-oddilu/a2018-03-ucetni-zaverka-2017/
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=970082
https://www.nohejbalzizkov.cz/administrativa-faq/dokumenty-spolku/


        výroční členská schůze oddílu NOHEJBAL ŽIŽKOV, z.s. - 7.12. 2018 

 

2 
 

 
Členu, který nezaplatí členský příspěvek ve výši 3.000,-Kč v uvedené lhůtě nebude zaplacena 
hráčská licence a nebude na soupisce pro účast v pražské soutěži! Výbor upozorňuje, že nebude 
nikoho upozorňovat na tuto lhůtu! 
Zajištěním hráčských licencí, soupisek a komunikací s Pražským nohejbalovým svazem je pověřen 
Viktor Epstein. 
 
5. Týmy do pražské soutěže pro rok 2019 
Konkrétní personální osazení týmů nebylo stanoveno. Výbor stanoví konečné sestavy až v únoru 
2019 na základě: 

- Účasti na trénincích a herní výkonnosti 
- Zaplacených členských příspěvcích 
- Předpokladu o časové zdravotní způsobilosti pro účast v pražské soutěži 

Viktor upozornil přítomné, že místo v konkrétních týmech nemá v současnosti nikdo jisté a 
všichni členi by měli vystupovat jako jeden celek bez ohledu na možné zařazení do týmů. 
Tým A povede Pavel Jouza 
Tým B povede Pavel Bacík 
Tým C povede Viktor Epstein 
 
6. Brigády 2019 
Rozsah investic a prací: 
- úprava a příprava hřiště 
- oprava plotu a vjezdové brány na hřiště nohejbalu od silnice 
- zhotovení drenáže a odtoku vody podél plotu u brány do zahrádek 
- ostatní práce, oprava a úprava stávající boudy, oprava pravé strany plotu. 
Výše uvedené úpravy hřiště budou prováděny pouze v souladu s finančními možnostmi spolku, 
odvislými od zaplacených členských příspěvků a možných sponzorských darů… 
Další informace k brigádám na našem webu ZDE. 
 
7. Akce a organizace hřiště v roce 2019 

 15.-16.3. Hinterstoder - zimní soustřední (zájezd na hory) 
cena zájezdu cca 2.200,-Kč (ubytování s polopenzí a vlastní dopravou) 
závazné přihlášky se zálohou ve výši 2.000,-Kč do 23.ledna 2019 (platba v hotovosti 
Viktorovi) 

 6.3. Viktor Trophy 
Turnaj trojic v hale na Balkáně pro pozvané. Další informace na našem webu ZDE. Akce 
zatím nemá stanoveného odpovědného garanta. 

 Duben - brigády 
Proběhnou brigády na hřišti v rozsahu viz výše a v termínech dle klimatických podmínek. 

 11.-14.7. Vodňany 3.0 - letní soustředění 
Závazné přihlášky členů do 15.dubna 2019 se zálohou 1.000,-Kč. Splatno v hotovosti 
Pavlovi Jouzovi. Bez přihlášení a zaplacení v termínu nebude účast možná – bez výjimky! 
Další informace na našem webu ZDE. 

 31.8. Balkan Cup 2019 - 3.ročník nohejbalového turnaje trojic s podtitulem „Ve stínu 
cedru“ 
další informace na našem webu ZDE. Připravuje Pavel J. a Petr S. 

https://www.nohejbalzizkov.cz/akce-oddilu-schuze-turnaje-soustredeni/soustredeni-vylety-spolecne-akce/brigady/
https://www.nohejbalzizkov.cz/akce-oddilu-schuze-turnaje-soustredeni/turnaje-a/viktor-trophy-2019/
https://www.nohejbalzizkov.cz/akce-oddilu-schuze-turnaje-soustredeni/soustredeni-vylety-spolecne-akce/a2019-soustredeni-vodnany-3-0/
https://www.nohejbalzizkov.cz/akce-oddilu-schuze-turnaje-soustredeni/turnaje-a/balkan-cup-2019/
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 Hrací a tréninkové dny 
Hrací dny pro zápasy na domácím hřišti jsou stanoveny takto:  
Tým A  úterý 
Tým B a C pondělí 
Předpokládaný pronájem – středa a neděle 
Tréninkový den pro všechny týmy čtvrtek. 
Koordinaci zajištění optimální obsazenosti hřiště pro zápasy zajišťuje u Pražského 
nohejbalového svazu V iktor. Ostatní dny budou nabídnuty k pronájmu a k využití tenisové 
škole. 

 
10.  Diskuse + různé 

 Turnaj dvojic: 
Patrik navrhl uspořádat turnaj dvojic, jako způsob tréninku hry dvojic. Petr Samohejl navrhl využít 
středeční tréninky s prodloužením hrací doby. Výbor je nápadu nakloněn. Viktor Epstein dohodne 
možný termín prodloužení tréninku a na tento termín bude vyhlášen turnaj dvojic. Sestavy si 
domluví účastníci mezi sebou. 

 Funkce k dispozici: 
Petr S. informoval přítomné, že předá svojí funkci ve výboru, pokud se nalezne člen, který by ji 
chtěl vykonávat (především se jedná o vedení účetnictví, zpracování účetních uzávěrek, 
komunikace s rejstříkovým soudem, s bankou, provádění bezhotovostních operací, zápisy, atd…) 

 Právní stav pozemků hřiště: 
Viktor informoval členy o aktuálním stavu soudních sporů o majetek TJ Spoje a možných scénářů 
do budoucna. 
 
11. Co nezaznělo, ale zaslouží si být zmíněno 

 Hladké administrativní fungování výboru spolku - plnění si všech povinností k třetím 
osobám (Pražský nohejbalový svaz, TJ Spoje, daňové povinnosti, rejstříkový soud…), i 
směrem do spolku (pravidelné schůzky - letos 16x, organizace členské schůze…) 

 Rozsah akcí spolku - Viktor Trophy, Balkan Cup, dokopná, letní soustředění Vodňany, 
výroční schůze… 

 Organizace zimních tréninků – zajištění dvou tréninkových míst (ve dvou pražských částích 
a dvou různých dnech) tak, aby bylo členům umožněno v maximální míře trénovat 

 Informování – členi jsou aktuálně, transparentně a podrobně (!) informováni o dění ve 
spolku prostřednictvím našeho webu. O všech aktivitách vznikají písemné záznamy a také 
fotografie a videofilmy. 

Za každým z výše vyjmenovaných pozitiv stojí konkrétní osoby a jejich energie, čas a námaha. 
Buďme si toho vědomi a oceňujme jejich úsilí. 
 
12.   Závěr 
Petr S. na odchodu poděkoval všem členům za úspěšný rok 2018 a vyjádřil naději na stejně 
úspěšný rok 2019. 
 
Zapsal:  Viktor Epstein 
Doplnil: Petr Samohejl 
 
Příloha: presenční listina 

https://www.nohejbalzizkov.cz/
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