
  

Zápis z výroční členské schůze oddílu Nohejbal Žižkov, z.s. 

 

Datum konání: 4.11. 2022 

Čas konání:  18:00 hod. 

Místo konání:  Restaurace Spojka 

 

Program schůze: 

1. zahájení a přivítání přítomných 

2. zhodnocení výsledků letošní soutěžní sezóny 

3. informace o hospodaření a stanovení příspěvků na rok 2023 

4. připomenutí aktivit našeho spolku do konce roku 2023 

5. informace o organizaci zimní sezony roku 2022 / 2023 

6. Informace o náboru nových členů mládeže 

7. informace k nadcházející reorganizaci v ČNS a s tím související reorganizace v NŽ 

8. diskuse 

9. závěr 

 

1. zahájení, přivítání přítomných 

Schůzi zahájil předseda oddílu Viktor Epstein, který přivítal 8 členů zúčastněných dle 
přiložené prezenční listiny. 

 

2. zhodnocení výsledků letošní soutěžní sezóny 

 - umístění družstva A na 4. místě soutěže 1. třídy 

- umístění družstva B na 6. místě soutěže 3. třídy 

- družstvo C nebylo přihlášeno z důvodů kapacity hráčů do soutěže 5. třídy  
 

3. Informace o hospodaření v roce 2022 a stanovení příspěvků na rok 2023  
V. Epstein seznámil přítomné s hospodařením v letošním roce 2022, kdy hospodaříme k 

dnešnímu dni se 14.116,- Kč  
- oddílový příspěvek na 2023 je stanoven dle odsouhlasených pronájmů haly pro zimní 
sezónu 2022 až 2023 na: 

 - 3.000,- Kč pro všechny členy NŽ (kteří budou hrát v roce 2023 soutěž) 

 - 2.800,- Kč pro všechny ostatní členy NŽ (bez hracích licencí na rok 2023) 

 - splatnost těchto oddílových příspěvků pro aktivní i pasivní členy je do 26.ledna 2023 !!! 

 - platba příspěvků přímo u členů výboru Nohejbalu Žižkov, z.s. (V. Epstein a P. Jouza),  nebo 

bezhotovostně na účet Nohejbalu Žižkov, z.s. vedený u FIO banky číslo: 2501213302 / 2010, 

jako variabilní symbol uveďte číslo své licence, nebo v poznámce k platbě své jméno. 
  

4. Plánované akce oddílu NOHEJBAL ŽIŽKOV z.s. v roce 2023 

- Viktor Trophy  1.3. 2023 

 - soustředění oddílu NŽ 15.-18.6. 2023  

- Balkán Cup   12.8.2023 

- dokopná   22.9.2023 s možností účasti včetně rodinných příslušníků  
(manželky, milenky, děti vlastní i nevlastní atd…) 



-řádná členská schůze 3.11.2023 (od 18:00 hodin na Balkáně na terase)  

 

5. organizace zimní sezóny roku 2022 / 2023 

- zahájení sezony bylo v měsíci říjnu 2022 

- z důvodu neúčasti a nezájmu o halu v měsíci říjnu 2022 byl druhý kurt z ekonomických 
důvodů od měsíce listopadu 2022 pronajmut „středečníkům“ 

- hodina jednoho kurtu v hale je pro sezónu 2022 / 2023 stanovena na 650,- Kč 

 

6. informace o náboru mládeže - přednesl Tomáš Mitrovský a Petr Samohejl 
 

7. informace o nadcházející reorganizaci v ČSN 

- nové karty klubů 

- nové karty hráčů 

- s tím bude spojena i aktualizace hráčské základny našeho klubu 

 

8. diskuse 

- nutnost zajištění rozhodčího s licencí  
 - členové oddílu byli vyzváni předsedou oddílu Viktorem Epsteinem k dodržování  
vyhlášených termínů a věnovali větší pozornost výzvám ze strany výboru.  

- návrh nového vedoucího družstva B bude projednán dodatečně před hrací sezonou 2023  
 

9. závěr 

- V. Epstein na závěr poděkoval všem zúčastněným za účast 

  

 

Zapsal:  Viktor Epstein 

Doplnil: Pavel Jouza 

4.11.2022 


