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Zápis z členské schůze oddílu NOHEJBAL ŽIŽKOV, z.s. 

 
Datum konání: 15. listopadu 2019 
Místo konání:  Praha 3, Na Balkáně, areál tenisu - terasa 
Čas konání:  18:00 
Schůzi vedl:  Viktor Epstein 
 
1. Zahájení, přivítání přítomných 
Schůzi zahájil předseda oddílu Viktor Epstein, který přivítal výbor spolku (ve složení Viktor 
Epstein, Pavel Jouza a Petr Samohejl) a přítomné dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto 
zápisu. 
 
2. Zhodnocení sezóny a poděkování: 
Viktor Epstein ocenil: 

1. Hladký a bezproblémový administrativní chod spolku (účetnictví, vyhotovení účetních 
uzávěrek, vklad na rejstříkový soud…) 

2. Uzavření smlouvy o pronájmu hřiště na příštích 15 let 
3. Rekonstrukci hřiště, která byla letos víceméně úspěšně dokončena 
4. Webové strany - výbor je spokojen s rozsahem, způsobem a obsahem webu. Výbor uvítá i 

větší počet podrobnějších článků týkajících se života oddílu a akcí, které oddíl pořádá, 
nebo kterých se účastní členi oddílu. Web má i významný přínos do pokladny spolku! 

 
Viktor Epstein poděkoval: 

 členům, kteří se zasloužili o sponzorské dary: 
- Pavlu Bacíkovi (sponzorský dar v naturáliích – tyče) 
- Patriku Bláhovi (zřeknutí se honoráře za ozvučení Mistrovství ČR ve prospěch našeho spolku), 

 dále poděkoval: 
- Pavlu Jouzovi (organizace Dokopné, soustředění, Balkan Cupu a hlavně za práci a supervizi při 
rekonstrukci hřiště) 
- Petru Samohejlovi (vedení účetnictví, administrativní zajištění provozu výboru, příprava akcí, 
plnění si povinností rozhodčího, dlouhodobé redigování webu (letos 97 článků), tvorba videofilmů 
(letos 20 premiér)…)  
- Lukáši Frankovi (geodetické vytýčení hřiště) 
- Jirkovi Bernáškovi (výroba dřevěných beden na sítě a příslušenství) 
- Viktoru Epsteinovi (přednesl Petr) (vedení oddílu, úspěšné zastupování spolku směrem k PNS a 
ČNS, koordinaci potřeb spolku s požadavky TJ Spoje a vedení oddílu TJ Spoje, příprava smlouvy o 
pronájmu hřiště, dozor nad skupinami, které si pronajímají naše hřiště a výběr nájemného, 
mnohaletý sponzoring) 

 všem, kteří se zúčastnili brigád 

 všem, kteří pomohli při mistrovství ČR a Balkan Cupu (zvláště: Václav Straka a jeho 
přítelkyně) 

 týmu B a C za udržení se ve skupině 

 týmu A za postup do 1. třídy 
Jmenovitě: Gramec, Jakub Strouhal, Leoš, Martin Vokáč, Maťo, Patrik, Pavel Baci, Pavel 
Jouza, Petr Samohejl, Václav Kovář, Václav Pfeifer… 
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Jmenovaní obdrželi upomínkový předmět u příležitosti postupu týmu A. 

 
 
3. Hospodaření spolku v r. 2019 
Zprávu o hospodaření za rok 2019 přednesl Petr S. 
Upozornil, že si plníme své povinnosti a na rejstříkový soud vkládáme požadované dokumenty. 
Dokumenty našeho spolku uložené na rejstříku můžete stahovat přímo na portálu Justice.cz TADY. 
 
Zajímavosti: 
- za prvních 300 dní tohoto roku je 136 zaúčtovatelných položek, tj. položka k zaúčtování každý 
2,2dne… 
- na příspěvcích členů, kteří se přihlásili na základě webových stran jsme za poslední 3 roky 
obdrželi asi 25 tisíc korun… 
 
Výdaje - tvoří především: 

 Povinné platby na ČNS a PNS (registrace hráčů, startovné, přestupy, pokuty, rozhodčí…) 

 Administrativní výdaje (webhosting, doména, účetní závěrka…) 

 Pronájmy (hala, voda, šatny…) 

 Rekonstrukce hřiště (prakticky výlučně nákup materiálu) 

 Pravidelná údržba (antuka, válcování…) 
 
Příjmy - dvě třetiny příjmů tvoří příspěvky a skoro třetinu příjmů tvoří „jiná hospodářská činnost“ 
Stav příjmů k 30.10.2019: 
příjmy z členských příspěvků       78.500Kč 
příjem z ČNS (mistrovství)       12.075Kč 
příjem z jednorázových pronájmů        1.600Kč 
příjem z dlouhodobých pronájmů      16.600Kč 
příjmy jiné (startovné, dresy…)      _    650Kč 
CELKEM k 30.10. 2019     109.425Kč 
 
Stav financí (pokladna + účet) k 30.10. 2019    20.602Kč 
Účetnictví nebudeme zveřejňovat na webu, nebo emailem, to není dokument k volnému šíření, 
ale zájemci mají možnost po dohodě do účetnictví nahlédnout. 
 
4. Členský příspěvek 2020 
Příspěvek reflektuje odhad příjmů a nákladů na příští rok, včetně investic (viz bod 6). 
Příspěvky musí být zaplaceny jednotlivými členy do 31.ledna 2020. 
Příspěvky jsou ve dvou výších: 
 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=970082
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a) 1.000,-Kč pro členy, kteří nebudou registrováni pro účast v pražské soutěži 
Výbor spolku zrušil možnost nulových příspěvků pro rok 2020. Při včasném nezaplacení členských 
příspěvků členy, kteří nechtějí být registrováni pro pražskou soutěž, tedy těch, kteří mají nyní 
povinnost zaplatit aspoň 1000Kč se výbor jednomyslně usnesl, že členovi členství ukončí 
uplatněním čl.4), bod 4, pís.d stanov! (Toto opatření se týká tzv. „mrtvých“ členů). Pro tyto členy 
se ale nic nezmění, mohu přijít kdykoliv později a tento příspěvek dodatečně zaplatit a například 
účastnit se našich tréninků). 
 
b) 3.000,-Kč pro členy, kteří se účastní pražské soutěže 
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. 
 
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. 
 
5. Týmy do pražské soutěže pro rok 2020 
Přítomní nebyli seznámeni s rozdílením hráčů do týmů pro rok 2020! Zařazení hráčů do 
týmů provede výbor až počátkem roku 2020 na základě mimo jiné následujících kritérií: 

 zdravotní způsobilosti 
 časových možnostech 
 včasnosti zaplacení členských příspěvků (!) 
 morálně-volních vlastností hráče (pomoc druhým, ochota ke spolupráci, fair-play…) 
 členské aktivitě (účast na brigádách, pomoc s organizací akcí, zapojení se do dalších aktivit 
oddílu, atd...) 
 herní výkonnosti 

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 (tímto je 
myšleno například na hloupé narážky na to, že hřiště uklízejí hráči Céčka a podobně!!!). 
Tým A povede Pavel Jouza 
Tým B povede Pavel Bacík 
Tým C povede Viktor Epstein 
 
6. Investice pro rok 2020 a brigády 
Rozsah investic a prací: 

 dokončení oplocení (síť) a příprava hřiště na sezónu 2020 

 zbudování elektrické přípojky (osvětlení střídačky, zásuvka…) 

 ve fázi úvahu je i příprava na vybudování elektrického osvětlení hřiště (dle možností a 
stavu financí) 

Brigády budou vyhlašovány operativně dle potřeby a klimatických podmínek. Další informace 
k brigádám na našem webu ZDE. 
 

https://www.nohejbalzizkov.cz/administrativa-faq/dokumenty-spolku/
https://www.nohejbalzizkov.cz/akce-oddilu-schuze-turnaje-soustredeni/soustredeni-vylety-spolecne-akce/brigady/
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7. Úkoly pro rok 2020 
Výbor především přítomným deklaroval, že v následujícím roce chce: 

 důstojně oslavit výročí 40 let od založení oddílu (motto výročí „40 let hraní nohejbalu Na 
Balkáně“) 

 zvyšovat mediální povědomí o oddíle (web, články v radničních novinách, atd.) 

 dokončit rekonstrukci hřiště 

 udržet současné výkonnostní třídy 

 úspěšně uspořádat tradiční akce oddílu (viz bod 8) 
 
8. Akce a organizace hřiště v roce 2020 

 Hinterstoder - zimní soustřední (zájezd na hory) NEKONÁ SE !!! 

 12.3. Viktor Trophy 
Turnaj trojic v hale na Balkáně pro pozvané. Další informace na našem webu ZDE. Akci 
zorganizuje Viktor, ale výbor hledá pomocníky!!! 

 Duben - brigády 
Proběhnou brigády na hřišti v rozsahu viz bod 6 a v termínech dle klimatických podmínek. 

 16.-19.7. Choceň - letní soustředění 
Závazné přihlášky členů do 30.června 2019 se zálohou 1.000,-Kč. Splatno v hotovosti 
Pavlu Jouzovi. Bez přihlášení a zaplacení zálohy v termínu nebude účast možná – bez 
výjimky! Nečekejte na zaplacení zálohy do poslední chvíle, ubytovací kapacita není 
nekonečná! 
Pro další informace sledujte náš web ZDE. 

 Mistrovství ČR dvojic 
Výbor bohužel vzhledem k nečinnosti ČNS není schopen v této chvíli k věci říci nic 
bližšího… 

 29.8. Balkan Cup 2020 
4.ročník nohejbalového turnaje trojic s podtitulem „Ve stínu cedru“, další informace na 
našem webu ZDE. Připravuje Pavel J. a Petr S. 

 Hrací a tréninkové dny 
Hrací dny pro zápasy na domácím hřišti jsou stanoveny předběžně takto:  
Tým A  úterý 
Tým B a C pondělí 
Předpokládaný pronájem – středa a neděle 
Tréninkový den pro všechny týmy čtvrtek. 
Výbor se dohodl, že není na překážku, když ve stejný den proběhnou dva mistrovské 
zápasy na našich hřištích současně!!! 
Koordinaci zajištění optimální obsazenosti hřiště pro zápasy zajišťuje u PNS Viktor. Ostatní 
dny budou nabídnuty k pronájmu a k využití tenisové škole. 

 
9.  Diskuse + různé 

 Rozhodčí 
Výbor dlouhodobě upozorňuje členskou základnu na obtíže spojené se zajištěním rozhodčích na 
minimálně sedm mistrovských zápasů 2.třídy až kraje. Též dlouhodobě vyzývá členy k absolvování 
školení rozhodčích k získání licence C. 
Bohužel bezvýsledně. 

https://www.nohejbalzizkov.cz/akce-oddilu-schuze-turnaje-soustredeni/turnaje-a/viktor-trophy-2020/
https://www.nohejbalzizkov.cz/akce-oddilu-schuze-turnaje-soustredeni/soustredeni-vylety-spolecne-akce/a2020-soustredeni-vodnany-4-0/
https://www.nohejbalzizkov.cz/akce-oddilu-schuze-turnaje-soustredeni/turnaje-a/balkan-cup-2020/
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Proto se výbor rozhodl nominovat na školení rozhodčích Václava Pfeifera (VP), školení proplatí 
oddíl, rovněž koupi dresu rozhodčího. Plénum návrh jednomyslně přijalo. Petr bude VP 
informovat o termínu školení. 
 
10. 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…) 

 Množství úspěšných akcí spolku - Viktor Trophy, Balkan Cup, dokopná, letní soustředění 
Vodňany, Mistrovství ČR, výroční schůze… 

 Organizace zimních tréninků – zajištění dvou tréninkových časů pro maximální míru 
tréninků 

 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. 

 Výbor hledá nástupce: 
Výbor má za to, že bez rozšíření organizační a administrativní pomoci ze strany členů a nalezení 
členů, kteří se na této pomoci chtějí podílet, je ve střednědobém horizontu ohroženo fungování 
oddílu. 
Proto výbor apeluje na členy, kteří mají organizační ambice, aby se začali zapojovat do  
administrativně - organizační práce spolku. 
V první fázi se může jednat třeba jen o: 

 příspěvky a články na naše webové strany, nebo 

 organizaci jednoduché akce (Viktor Trophy, Dokopná…), což obnáší:  
formulovat pozvánku (kde, kdy, co, pro koho...) 
informovat členy (emailem, WhatsAppem..., dodat text pro uveřejnění na webu...) 
organizační zajištění (mít pronajatý prostor, zarezervované ubytování, tabuli na zápisy, vytisknout 
diplomy, připravit ceny, třeba zajistit občerstvení, atd...) 
něco nafotit a v ideálním případě napsat drobnou reportáž k uveřejnění na webu... 
vybrat peníze (pokud to nebude z pokladny oddílu) 
Výše uvedené je samozřejmě možné zajišťovat i za pomoci členů, kteří tyto akce připravují už 
nyní, jen odpovědnost a koordinace by byla na konkrétním novém pořadateli. Výbor samozřejmě 
po dohodě s tímto člověkem zajistí finanční krytí. 
Výbor děkuje každému aktivnímu členovi. 

 Mistrovství světa 
Výbor nebude zajišťovat žádný hromadný nákup vstupenek. Je to však ideální příležitost pro 
nějakého aktivního člena z našich řad, aby se věci ujal (viz předchozí bod „Výbor hledá nástupce“), 
hlídal předprodej, informoval členy (na webu), vybral peníze, koupil lístky a rozdistribuoval je… 

 Turnaj dvojic: 
Na minulé schůzi zasedání Patrik navrhl uspořádat v době středečního tréninku turnaj dvojic. 
Výbor souhlasil, ale Patrikovi se omlouvá, bod zapadl a výbor akci nezorganizoval. 
V současnosti máme za to, že ponecháme iniciativu na členech, případně během nižší účasti 
zorganizovat turnaj ad hoc… 
 

https://www.nohejbalzizkov.cz/
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11.   Závěr 
Výbor prostřednictvím předsedy poděkoval všem členům za úspěšný rok 2019 a vyjádřil naději na 
stejně úspěšný rok 2020. 
Následovalo drobné pohoštění. 
 
Zapsal:  Viktor Epstein 
Doplnil: Petr Samohejl 
 
Příloha: presenční listina 
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Příloha. 

 


