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Zápis z výroční členské schůze spolku NOHEJBAL ŽIŽKOV, z.s. 
 
Datum konání: 11.12.2020 
Čas konání:  18:00 hod. 
Místo konání: Terasa tenisu TJ Spoje Praha 
 
Program schůze: 
1. zahájení a přivítání přítomných 
2. zhodnocení výsledků letošní soutěžní sezóny 
3. správa hospodaření za rok 2020 a stanovení příspěvků na rok 2021 
4. plán aktivit našeho spolku na rok 2021 
5. organizace a brigády na rok 2021 
6. přijímání nových členů pro rok 2021 
7. ukončení členství člena našeho spolku k 31.12.2020 
8. diskuse 
9. závěr 
 
 
1. zahájení, přivítání přítomných 
Schůzi zahájil předseda oddílu Viktor Epstein, který přivítal 10 zúčastněných dle 
prezenční listiny, která je přiložena. 
 
2. zhodnocení výsledků letošní soutěžní sezóny 
Zhodnocení letošní poznamenané sezóny přednesl Pavel Jouza 
- umístění družstva A na 2. místě a udržení soutěže 1. třídy 
- umístění družstva B na 3. místě a udržení soutěže 3. třídy 
- umístění družstva C na 7. místě soutěže 4. třídy a sestup do soutěže 5. třídy  
 
3. Správa hospodaření za rok 2020 a stanovení příspěvků na rok 2021  
V. Epstein seznámil přítomné s hospodařením za rok 2020  
- zůstatek k dnešnímu dni konání této schůze 11.prosince 2020 je 40.134,91 Kč 
- oddílový příspěvek na 2020 
 - pro hrající členy, kteří budou hrát soutěže v roce 2021 a budou zapsány na 
soupiskách byl  
 stanoven příspěvek na 2.500,- Kč 
 - pro členy, kteří nechtějí nebo nemohou hrát soutěže v roce 2021 a chtějí zůstat 
členy  
Nohejbalu Žižkov , z.s. s možností hraní na vyhlášených trénincích a účastí na všech  
plánovaných akcí pořádaných naším spolkem v letním i zimním období byl stanoven  
příspěvek na 1.000,- Kč 
- splatnost těchto oddílových příspěvků je do 28.ledna 2021 
- platba příspěvků přímo u členů vedení Nohejbalu Žižkov, z.s. ( V. Epstein a P. 
Jouza) 
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nebo na účet Nohejbalu Žižkov, z.s. vedený u FIO banky číslo : 2501213302 / 2010 
jako variabilní symbol se uvádí číslo vaší licence, nebo v poznámce bude uvedeno 
jméno.  
 
4. Plánované akce oddílu NOHEJBAL ŽIŽKOV z.s. v roce 2021 
- Viktor Trophy 24.2.2021 
- soustředění oddílu NŽ 15.7. až 18.7.2021 - pro přihlášení účasti na soustředění je  
zaplacení zálohy 1.000,- Kč nejpozději do 30.6.2021 P.Jouzovi. Místem konání 
soustředění jsou nám známé Vodňany. 
- Balkán Cup 14.8.2021 
- dokopná 25.9.2021 s možností účasti včetně rodinných příslušníků (manželky, 
milenky, děti vlastní i nevlastní atd…) 
- Mistrovství světa 26. až 28.11.2021 - přeložený termín konání Mistrovství světa 
v nohejbale z letošního roku. Vstupenky na tento rok budou platné. Ještě je jeden 
volný lístek. V případě zájmu kontaktujte P. Jouzu. 
 
5. organizace a brigády na rok 2021 
- vedením družstva A pro rok 2021 zůstává Pavel Jouza s hracím dnem úterý 
- vedením družstva B pro rok 2021 zůstává Pavel Bacík s hracím dnem pondělí 
- vedením družstva C pro rok 2021 zůstává Viktor Epstein s hracím dnem úterý  
- trénink v zimním období v hale na Spojích bude ve středu pro všechny družstva 
v době od 20oo do22oo hodin 
- družstvo A si zajistilo externí možnosti tréninku. V zimním období družstvo A bude 
v hale 
na Proseku v neděli od 19oo do 21oo hodin pod vedením vedoucího družstva A 
Pavla Jouzy 
- tréninkový den v letním období bude pro všechna družstva čtvrtek ostatní dle 
domluvy. 
- jarní brigády budou 24.3.2021 / 31.3.2021 a další budou vyhlášeny dle potřeby a 
počasí 
 
6. přijímání nových členů pro rok 2021 
 novými členy oddílu Nohejbalu Žižkov, z.s. se stali: 
Jan Oktábec a Adam Sedlák  
přestupujícím novým členem bude Ďurana Martin 
 
7. ukončení členství člena našeho spolku k 31.12.2020 
 Oddíl Nohejbalu Žižkov z.s. ukončuje členství Ladislava Pellera ke dni 31.12.2020  
 na vlastní žádost, které se vyhovuje. 
 
8. diskuse 
- poděkování Petrovi Samohejlovi za odvedenou práci při zakládání a transformaci 
našeho nohejbalového oddílu Nohejbal Žižkov, z.s., který tento rok na vlastní žádost 
z výboru NŽ vystoupil. 
- konečné rozdělení a vytvoření soupisek bude upřesněno před jejich nahlášení 
během měsíce března 2020 podle splněných všech podmínek pro jejich zapsání. 
- plánované hraní a akce v zimním i letním období bude také závislé na v současné 
době probíhajících opatření a vládních nařízení. 
 - členové oddílu byli vyzváni předsedou oddílu Viktorem Epsteinem, aby dodržovali 
vyhlášené termíny a věnovali pozornost výzvám ze strany oddílu, které obdrží e-
mailem s odkazy na náš web. 
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- členové Nohejbalu Žižkov, z.s., kteří vědí, že nechtějí nebo nemohou hrát ze 
zdravotních důvodů aktivně soutěž v příštím roce 2021, budou chtít zůstat členy 
Nohejbalu Žižkov z.s. a platit příspěvek pouze 1.000,- Kč žádáme o tuto informaci do 
15.ledna 2021 na e-mail: epi@trezory.cz 
 
9. závěr 

- V. Epstein na závěr poděkoval všem zúčastněným za účast a popřál mnoho 
sportovních úspěchů do sezony 2021 

 
 
Zapsal: Viktor Epstein 
Doplnil: P. Jouza 
prosinec 2020  


