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Zápis z členské schůze oddílu Nohejbal Žižkov, z.s. 
 
Datum konání: 5.11.2021 
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 2021 a stanovení příspěvků na rok 2022 
4. plán aktivit našeho spolku na rok 2022 
5. organizace a brigády na rok 2022 
6. ukončení členství dvěma členům NŽ a přijetí nového člena NŽ 
7. přijímání nového člena pro doplnění výboru oddílu Nohejbal Žižkov, z.s. 
8. založení střediska mládeže 
9. diskuse 
10. závěr 
 
1. zahájení, přivítání přítomných 
Schůzi zahájil předseda oddílu Viktor Epstein, který přivítal pouze 10 zúčastněných dle 
prezenční listiny a zároveň konstatoval, že v tomto počtu členů není schůze 
usnášeníschopná. Dovolba výboru proběhne na soustředění ve Vodňanech. 
 
2. zhodnocení výsledků letošní soutěžní sezóny 2021 
Zhodnocení letošní poznamenané sezóny přednesl Pavel Jouza 

 umístění družstva A na 3. místě a udržení soutěže 1. třídy 

 umístění družstva B na 3. místě a udržení soutěže 3. třídy 

 umístění družstva C na 3. místě a udržení soutěže 5. třídy   
 
3. Správa hospodaření za rok 2021 a stanovení příspěvků na rok 2022  
V. Epstein seznámil přítomné s hospodařením za rok 2021              

 zůstatek ke dni konání schůze 5.11. 2021 je 49.928,91 Kč 

 díky pronájmům hřišť ve středu, v neděli a o sobotách jsme zajistili přínos do 
pokladny spolku částku ve výši 20.650,-Kč 

 sponzorský dar letos ve formě triček pro účastníky letního soustředění uhradil Viktor 
Epstein od firmy EPI-TREZORY s.r.o. 

 oddílový příspěvek na rok 2022 je zachován jako v letošním roce, tj.: 

 2.500,-Kč pro členy zapsané na soupisku (hrající soutěž) 
 1.000,-Kč pro členy nezapsané na soupisky (nehrající soutěž) 

žádáme o tuto informaci do 12.ledna 2022 na e-mail: epi@trezory.cz 
 
- splatnost těchto oddílových příspěvků pro aktivní i pasivní hráče je do 26.ledna 2022 
- platba příspěvků: 

 osobně výboru Nohejbalu Žižkov, z.s. (V. Epstein a P. Jouza) 
 na účet Nohejbalu Žižkov, z.s. vedený u FIO banky číslo: 2501213302 / 2010 

(jako variabilní symbol se uvádí číslo vaší licence, nebo v poznámce uveďte jméno 
hráče, za kterého je platba hrazena) 

 
4. Plánované akce oddílu NOHEJBAL ŽIŽKOV, z.s. v roce 2022 

 Viktor Trophy 2022:    2.3.2022 

mailto:epi@trezory.cz
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 soustředění oddílu NŽ - Vodňany 2022: 16.6. - 19.6.2022 (záloha 1.000,-Kč je 
splatná v hotovosti Pavlovi J. do …) 

 Balkan Cup 2022:    13.8.2022 

 Dokopná:     17.9.2022 s možností účasti rodinných 
příslušníků (manželky, milenky, děti vlastní i nevlastní, atd...) 

 Mistrovství světa:    4. - 6.11.2022 (přeložený termín z  roku 
2020). Vstupenky na nový termín jsou v platnosti. Ke koupi jeden volný lístek. 
V případě zájmu kontaktujte P. Jouzu. 

 výroční členská schůze 2022:  4.11.2022 od 18:00 
 
5. organizace a brigády na rok 2022 

 vedením družstva A pro rok 2022 zůstává Pavel Jouza s hracím dnem úterý 

 vedením družstva B pro rok 2022 zůstává Pavel Bacík s hracím dnem pondělí 
 vedením družstva C pro rok 2022 zůstává Viktor Epstein s hracím dnem úterý  
 trénink v zimním období v hale na Spojích bude ve středu pro všechny družstva 

v době 19.00-21:00 hod. 

 dále byl díky pronájmům zajištěn termín tréninku v hale v neděli  v 17:00 – 19:00 hod. 

 tréninkový den v letním období bude pro všechna družstva čtvrtek ostatní dle 
domluvy a rozpisů termínů soutěží pro rok 2022. 

 

 jarní brigády jsou vyhlášeny na sobotu 26.3.  a 2.4. 2022. Další budou vyhlášeny i na 
všední dny dle potřeby a s ohledem na klimatické podmínky. 

 
6. ukončení členství 
Výbor na základě stanov rozhodl o ukončení členství pěti členům na základě dlouhodobé 
neaktivity dění naše spolku. Zároveň tito členi budou vymazáni z karty našeho spolku v 
evidenci Českého nohejbalového svazu. 
Jedná se o Ladislava Růžičku a Adama Sedláka. 
 
7. přijetí nových členů a povolení hostování v roce 2021  

 novým členem oddílu Nohejbalu Žižkov, z.s. se stal Tomáš Bárta 

 hostování bylo povoleno pro rok 2021 Leošovi Lejčkovi do Počernic 
                  
8. založení střediska mládeže Nohejbalu Žižkov, z.s. 
Tomáš Mitrovský navrhl založit středisko mládeže s plánovaným náborem v příští sezóně 
2022. Požádal o podporu členy našeho spolku. Výbor s touto aktivitou souhlasí a přislíbil 
vyčlenit pro případně nově vzniklé středisko mládeže tréninkové časy, pravděpodobně v 
úterý a ve čtvrtek v době 14:00 – 16:00 hodin. 
 
9. diskuse 

 konečné rozdělení a vytvoření soupisek bude upřesněno před jejich nahlášením 
během měsíce března 2022 podle splněných všech podmínek pro jejich zapsání. 

 členové oddílu byli vyzváni předsedou oddílu Viktorem Epsteinem, aby dodržovali 
vyhlášené termíny a věnovali větší pozornost výzvám ze strany oddílu, které obdrží e-
mailem 

 Petr Samohejl oznámil, že si již neprodlouží licenci rozhodčího. Výbor vyzval  členy k 
přihlášení do kursu rozhodčích, jelikož delegovat jednoho rozhodčího pro 
nadcházející hrací sezonu je povinností pro družstvo A hrající 1.třídu KS. 

 
10. závěr 
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V. Epstein na závěr poděkoval všem zúčastněným za účast a popřál mnoho sportovních 
úspěchů do sezony 2022 a pozval přítomné na připravené občerstvení. 
 
 
Zapsal: Viktor Epstein 
Doplnil: P. Jouza 
 
5.11.2021 


